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1. ВОВЕД

Народ кој има најдобри
училишта е прв народ во светот,
ако не денес тогаш утре.

Годишната програма е краткорочен развоен документ. ООУ ,,Гоце Делчев,, - Василево, општина
Василево, пред почетокот на секоја учебна година посветува посебно внимание при изработката на
програмата за работа на училиштето. Истата служи во текот на целата учебна година како основен
документ каде е опфатена севкупната воспитно-образовна работа и е основен извор на секаков вид
информации од работата, програмите и акционите планови за работа на училиштето. ООУ ,,Гоце Делчев,, Василево својата Годишна програма за работа ја прави со цел подобра реализација на воспитнообразовниот процес во училиштето, реализација на сите програми и упатства од МОН на РМ и БРО, и
секако да одговори на современите светски трендови во воспитувањето, развојот и стекнувањето знаења
на младите генерации, кој пак се столбот на иднината за секое современо општетсвено уредување.
Документи врз кои се заснова Годишната програма на ООУ ,,Гоце Делчев,, - Василево се следниве:
 Законот за основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и
работа на органите на државната управа и други закони.

 Под- законски и интерни акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите итн.), правилници
(Правилник за работа на комисии, правилник за дежурства на наставници, правилник за работно време
итн.)
 Наставните планови и програми
 Концепција за деветгодишно образование
 Статут на училиштето
 Програма за развој на училиштето
 Програмата за работа на училиштето од претходната година
 Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, извештаи од интегрална
евалвација, од само- евалвација, програма за развој, извештај од екстерно оценување, извештаи за
финасиското работење на училиштето, записници).

ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Општинското основно училиште Гоце Делчев Василево е основано во учебната 1959/60 година односно во
оваа учебна година учениците од V, VI и VII одд. кои дотогаш посетуваа настава во с. Ангелци се преместиле во
новото училиште во Василево..

Во наредната учебна година 1960/61 година, наставата се изведувала и за учениците од осмите одделенија
и така е создадено полни централно основно училиште. Од учебната 2005/06 год. ОУ Гоце Делчев егзистира како
основно училиште со 11 ПУ од кои едно училиште во населеното место Нова Маала е полно основно.
Со одлука на Советот на општината Василево и решение за верификација на Министерството бр 11-7011/2 во
2012 година училиштето во Нова Маала добива статус на самостојно правно лице ООУ Атанас Нивичански с.
Нова Маала
Училиштето секоја година учествува регионални и републички натпревари од областа на спортот,
техничкото образование, математика, англиски јазик македонски јазик и др.
Спортист на генерацијата 2017/18 год е ученик Борче Спасов. За своето безрезервно залагање и
постигнати успеси во текот на своето деветгодишно школување за ученик на генерацијата 2009/2018 е избран
ученикот Симона Крстева , а од областа на техничкото образование како најдобар се истакна ученикот Мартин
Коцев .
Училиштето седум години назад учествува и на Струмичкиот карневал и бележи значајни успеси.

Во 2007 година училиштето учествува на Струмичкиот карневал со маската Рамзис и Нефертите и освојува
втора награда во групна конкуренција.
Во 2008 година училиштето учествува на Струмичкиот карневал со маската Красиваја Русија и освојува
втора награда во групна конкуренција.
Во 2009 година училиштето учествува на Струмичкиот карневал со маската Боливуд во Струмица и
освојува втора награда во групна конкуренција.
Во 2010 година училиштето учествува на Струмичкиот карневал со маската Убавицата и ѕверот и освојува
прва награда во групна конкуренција.
Во 2012 година училиштето учествува на Струмичкиот карневал со маската Бркотеш во кокошарникот и
освојува втора награда во групна конкуренција.
Во 2013 година училиштето учествува на Струмичкиот карневал со маската Кенгурица во Струмица и
освојува втора награда во групна конкуренција.
Во 2014 година училиштето учествува на Струмичкиот карневал со маската Мињони и освојува трета
награда во групна конкуренција, а во 2016 година учествува со маската Пудлици е освоена трета дополнителна
награда.
Во учебната 2016/2017 година беше освоено второ место со маската Деца на Сонцето .
Во учебната 2017/18 година не учествуваше со нова маска .
Во областа на издавачката дејност посебно се истакнува стручната служба со објавување на стручни
трудови во списанието Воспитни крстопати и е наградена со прва награда на републичко ниво.
Бројот на учениците кои се школувале во далечната 1959/60 год. изнесува 310 ученици од прво до седмо
одд., а во учебната, 1960/61 год. основното образование го завршиле 36 ученици.

Во учебната 1986/87 година во ОУ Гоце Делчев се школувале 1009 ученици. Во учебната 1997/98 година се
школувале 1016 ученици од кои 101 ученик го завршија основното образование.
Во учебната 2004/05 година се школувале 1021 ученик од кои 124 ученици го завршија основното
образование. Во учебната 2006/07 година се школувале 1113 ученици од кои 145 ученици го завршија основното
образование.
Во учебната 2008/09 настават на македонски и турски наставен јазик ја следат 1128 ученици. Во учебната
2009/10 се школувале

ученици од кои

ученици го завршија основното образование.

Во 2009/10 год.училиштето славеше 50 години од своето постоење, која што прослава беше одбележена со
културно- уметничка програма.
Во учебната 2014/15 година наставата ја следат 57 ученици помалку во однос на учебната 2013/14, поточно
наставата ја следат вкупно 732 ученици. Настава на макдонски јазик следат 672 ученици, а на турски јазик 60
ученици. Во наредната 2016 година бројот на ученици има тренд на намалување. На почетокот на учебната
2016/17 година се запишани 686 ученици кои следат настава на македонски јазик и 75 ученици кои следат настава
на турски јазик.
На почетокот на учебната 2017/18 година беа запишани 737 ученици од кои 84 ученици ја следат
наставата на турски ннаставен јазик.
Извршено е усогласување со Законот за основно образование и статутот на училиштето наместо стариот
назив Основно училиште стои Општинско основно училиште (ООУ).
Со порастот на бројот на учениците од година во година се зголемува и бројот на вработените за да во
учебната 2004/05 година изнесува 83 вработени, наставен кадар, стручна служба и административно–технички
персонал. Во учебната 2006/07 година бројот на вработените изнесува 105, во учебната 2007/08 година бројот на
вработените се зголемува на 108, во 2008/2009 год. Бројот на вработените се зголемува на 115, и во 2009/10 на

120, а во учебната 2011/2012 е

125. Со формирање на ООУ Атанас Нивичански во Нова Маала бројот на

вработени се намалува на 103. Бројот на вработени во учебната 2013/2014 изнесува околу 101. Во учебната
2014/2015 год . има вкупно 98 вработени наставници, стручни соработници, технички персонал и хигиеничари. Во
учебната 2016/2017 година бројот на вработени е непроменет.

ОРГАНОГРАМ НА УЧИЛИШТЕТО
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2.ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО
Општинското основно училиште Гоце Делчев егзистира во населеното место Василево на оддалеченост од
5 км северно од Струмица, непосредно од магистралниот пат Струмица – Радовиш.

Територијата на општина Василево го зафаќа средниот дел од Струмичко – Радовишката котлина или
северозападниот дел од Струмичкото Поле. На исток граничи со општина Босилово, а на запад со општините:
Радовиш, Конче, Подреш, на север со општина Берово, а на југ со општина Струмица.

Општината ја сочинуваат 18 населени места со вкупна површина од 220,8 километри квадратни и 12411
жители.
Структурата на населението е претежно млада каде преовладува работно – способно население од 28-59
години со вкупно 40% од вкупното население. Во последните неколку години се забележува дека дел од
работоспособното население се иселува во други држави барајќи подобра егзистенција. Од вкупното население
на општина Василево 17,25% отпаѓа на турската заедница.

Општина Василево е добро отворена и поврзана со патишта, низ неа минува и магистралниот пат
Струмица – Радовиш.
Примарната и секундарна водоводна мрежа е застапена во 14 населени места, а канализациона мрежа има
во населените места Сушево, Ангелци, Василево и Градошорци. Општина Василево е целосно покриена со

електрична и ПТТ мрежа. Здравствената инфраструктура е застапена во повеќе населени места: Василево,
Градашорци, Пиперево, Доброшинци и др.
Околу 84% од вкупниот број домаќинства се занимава со земјоделство, а најзастапено се житните,
раноградинарските, индустриските и фуражните култури. Од двете страни на магистралниот пат Струмица Радовиш во градба е индустриска зона.
Во општина Василево застапено е само основно образование и во целата општина има само две полни
основни училишта (во населените места Василево и Нова Маала).
 Општи податоци за училиштето ООУ ,,Гоце Делчев,, - Василево
Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од

Гоце Делчев
бр., општина Василево, Василево
034/354-039
034/354-039
oougd_vasilevo@yahoo.com
Општината

Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки

11-7011/2
1986
Македонски
1957 стар крак и 1966 е изграден новиот крак
Тврда
895,8 м2
5 690 м2
800 м2
Да
Дрва(парно загревање)
9
29

Број на смени
Две
Статус на еко-училиште (зелено знаме, /
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус
/
ПУ Ангелци

Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

Гоце Делчев
Ангелци, општина Василево, Ангелци

Општината
11-7011/2
Македонски и турски јазик
1946
Тврда
483 м2

Да
Дрва(парно затоплување)
5
10
Две
/
/

ПУ Владевци

Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

Гоце Делчев
Владевци, општина Василево, Владевци

11-7011/2
Македонски
1952
Тврда
135 м2

Не
Дрва
5
3
Една
/
/

ПУ Сушево
Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

Гоце Делчев
Сушево, општина Василево, Сушево

11-7011/2
Македонски
1946
Тврда
126 м2

Не
Дрва(парно греење)
5
3
Една
/
/

ПУ Радичево

Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

Гоце Делчев
Радичево, општина Василево, Радичево

11-7011/2
Македонски
Тврда
359 м2
Повеќенаменско спортско игралиште
Не
Дрва(парно греење)
5
3
Една
/
/

ПУ Дукатино

Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

Гоце Делчев
Дукатино, општина Василево, Дукатино

11-7011/2
Македонски
1939
Тврда
160 м2

Не
Дрва
5
2
Една
/
/

ПУ Едрениково
Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

Гоце Делчев
Едрениково, општина Василево, Едрениково

11-7011/2
Македонски
Тврда
114 м2

Не
Дрва(парно загревање)
4
2
Една
/
/

ПУ Седларци
Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

Гоце Делчев
Седларци, општина Василево, Седларци

11-7011/2
Македонски
Тврда
154 м2

Не
Дрва
5
2
Една
/
/

2а. БРОЈ И СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ООУ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,, - ВАСИЛЕВО
ВО УЧЕБНАТА 2018/2019
Вкупно

Етничка и полова структура на учениците
Македонци Албанци
Турци
Роми
други

Број на вработени

99

м
38

ж
61

М
/

ж
/

м
4

ж
1

м
/

ж
/

м
/

ж
/

Одделенска настава

34

4

25

/

/

4

1

/

/

/

/

Предметна настава
Број на стручни соработници
Административни работници
Техничка служба
Директор

44
4
2
16
1

20
1
/
7
/

24
3
2
9
1

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

Преглед на сите вработени во ООУ ,,Гоце Делчев,, - Василево за учебната 2018/2019година
Ред
број

Име и презиме

Стручна подготовка

Неделен фонд часови
Работно место

Степ
ен

Населено место

Вид
Настава

Ненастава

/

40

1 Стојан Тимов

VII

ПМФ-географија

Директор

2 Томчо Јанев

VII

Филозофски.ф

3 Снежана Трендафилова

VII

Филозоф.ф

Дефектологлогопед
Психолог

/

40

Василево

Правен

секретар

/

40

Василево

Библиотекар

/

40

Василево

40

Василево

благајник

/
/

Василево

20 +1
20 +1

/

Василево

наставник

20 +1

/

Василево

наставник

20 +1

/

Василево

наставник

21 +1

/

Василево

4 Каљопа Трајанова
5 Ванчо Милев

VII

Музичка
академија

6 Зујца Ичева

IV

Средно

7 Маре Митрова

VII

8

VII

Виктор Христов

9 Ристо Јаневски

VII

10 Јуле Малинова

VII

11 Александа Тимов

VII

Филолошки ф.
Македонски јаз..
Книжевност
Филолошки ф.
Книж.
Филолошки ф.
Книж.
Филолошки ф.
Англиски ј.

наставник
наставник

Василево
Василево

12 Марија Вучкова

VII

Филолошки ф.
Англиски ј.
Филолошки ф.
Англиски ј.
Филолошки ф.
Германски ј.
Филолошки ф.
Француски ј.
ПА
математика/физ
ика
ПА
математика/физ
ика
ПМФ-маематика

наставник

21 +1

/

Василево

13 Зорица Арнаудова

VII

наставник

21

/

Василево

14 Зоран Атанасов

VII

наставник

18

/

наставник

20 +1

/

Василево,
Н.Маала
Василево

15 Софија Стојкова

VII

16 Ванчо Јанчев

VI

наставник

18

/

Василево

17 Софче Петкова

VI

наставник

21 +1

/

Василево

18 Павлинка Димитриева

VII

наставник

21 +1

/

Василево

19 Марија Костуранова

VII

ПМФматематика/физ
ика
ПА
хемија/физика
ПА
биологија/хемија
ПМФ-физика

наставник

21 +1

/

Василево

20 Ленче Вучкова

VI

наставник

20 +1

/

Василево

21 Зора Трајкова

VI

наставник

20

/

Василево

22 Лидија Михаилова

VII

наставник

21

/

Василево

23 Василка Витанова

VII

наставник

21 +1

/

Василево

VI

ПМФинформатика
ПМФ-биологија

24 Томе Китановски

наставник

20 +1

/

Василево

25 Анашка Бојчовска

VII

ПМФ-географија

наставник

4

/

26 Никола Гоџиров

VII

ПМФ-географија

наставник

21+1

/

Василево,
Н.Маала
Василево

27 Митко Митев

VI

наставник

20

/

Василево

VII

ПА
историја/географ
ија
Машински ф.

28 Александар Трајков

наставник

8+1

/

29 Тихомир Младенов

VI

ПА –ТО

наставник

20+1

/

30 Љубица Митрова

VI

ПА музичко

наставник

20

/

Василево, Н.
Маала
Василево,
Ангелци
Василево

31 Иванчо Костов

VII

наставник

6

/

32 Мирјана Илиева

VI

Музичка
академија
ПА ликовно

наставник

21 +1

/

Василево, Н.
Маала
Василево

33 Алма Хасанова

VI

ПА физичко

наставник

20

/

Василево

34 Зоран Атанасов

VII

наставник

20

/

Василево

35 Васил Бубев

VII

наставник

21

/

Василево

36 Наце Тушев

VII

Фак. за физичко
обрз.
Фак. за физичко
обрз.
Социологија

наставник

14

/

37 Костадин Јованов

VII

Фак. Теологија

наставник

10

/

38 Оливер Лазаров

VII

ПМФ-географија.

наставник

20

/

Василево,
Н.Маала
Василево,
Н.Маала
Василево,

39 Енис Шавлев

VII

одд.наставник

20

/

Ангелци

40 Убавка Спасова

VII

Фак. одд. турски
ј.
Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Ангелци

41 Елица Бекарска

VI

ПА-воспитувач

одд.наставник

20

/

Василево

42 Тања Василева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

Фак. одд. турски
ј.

одд.наставник

20

/

Ангелци

43 Латив Аршимов

44 Славка Ѓоргиева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Ангелци

45 Лазар Христов

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

46 Ката Василева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

47 Синан Салиев

VII

одд.наставник

20

/

Ангелци

48 Гордана Јанева

VII

Фак. одд. турски
ј.
Педагошки ф.

. одд.наставник

20

/

Ангелци

49 Лила Иванова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

50 Слаџана Тимова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

51 Лилјана Цветкова

VII

одд.наставник

20

/

Сушево

52 Горица Русева

VII

Филозофски ф.
Пед.
Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Ангелци

53 Јашар Демов

VII

одд.наставник

20

/

Ангелци

54 Елисавета Пелтечка

VII

Средно
образование
Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

55 Бранка Панова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

56 Емилија Котева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Радичево

одд.наставник

20

/

Ангелци

58 Билјана Петрова

VII

Средно
образование
Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Владевци

59 Цвета Костадинова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Ангелци

60 Анка Костадинова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

61 Зојка Јанушева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Василево

62 Фроска Бенџерова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Едрениково

57 Ајлин Алиманова

63 Наталија Паралидова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Едрениково

64 Весна Колева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Сушево

одд.наставник

20

/

Владевци

65 Марика Петровска
66 Олгица Костова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Радичево

67 Родна Гарванлиева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Седларци

68 Станој Спасов

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Дукатино

69 Валентина Коцева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Сушево

70 Наце Тушев

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Седларци

71 Елена Ристова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Владевци

72 Соња Јанева

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Ангелци

73 Верица-Чоп-Попова

VII

Педагошки ф.

одд.наставник

20

/

Радичево

74 Димче Јанушев

VII

Фак.Англиски ј.

наставник

20

/

Василево

75 Марија Спасова

VII

Технички ф.компјутерски с.

наставник

10

/

76 Ѓорги Иванов

VII

наставник

19

/

77 Сања Дробарова

VII

наставник

20

/

78 Тони Еркечев

VII

наставник

20

/

Сите ПУ без
Ангелци, Н.
Маала
Сушево,
Седларци
Владевци,
Радичево
Василево

хигиеничар

/

40

Василево

хигиеничар

/

40

Василево

79 Мирјанчо Горгиев

II

Факултет
англиски јазик
Факултет
англиски јазик
Факултет
англиски јазик
основно

80 Светлана Бекарска

II

основно

81 Бранка Трајкова

II

основно

хигиеничар

/

40

Василево

82 Снежана Панова

II

основно

хигиеничар

/

40

Василево

83 Билјана Ангелова

II

основно

хигиеничар

/

20

Сушево

84 Стојан Делев

II

КВ

парноложач

/

40

Василево

85 Страшо Николов

II

основно

хаус-мајстор

/

40

Василево

86 Томе Ташев

II

основно

хигиеничар

/

30

Седларци

87 Ванчо М.Стојанов

II

оснвно

хигиеничар

/

20

Едрениково

88 Васка Митева

II

основно

хигиеничар

/

20

Владевци

89 Горги Илиев

II

основно

хигиеничар

/

40

Ангелци

90 Силвана Ристоманова

II

основно

хигиеничар

/

20

Радичево

91 Гордана Петрова

II

основно

хигиеничар

/

40

Ангелци

92 Сања Христова

II

основно

хигиеничар

/

20

Дукатино

93 Герасим Митев

VII

ФакултетИсторија
основно

наставник

19

хигиеничар

/

Средно

хигиеничар

Факултет за
англиски јазик
Педагошки
факултет

наставник

94 Катерина Младенова
95 Сузана Димитрова
96 Катерина Савова

VII

97 Саветка Попова

VII

педагог

Василево
20

ПУ

20

Василево
ПУ Ангелци

40

Василево

НАСТАВНИЦИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Ред
. бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
9.
10.
11.
12.
13
14

Име и
Презиме

Маре
Митрова
Виктор
Христов
Ристо
Јаневски
Јуле
Малинова
Александар
Тимов
Марија
Вучкова
Зорица
Арнаудова
Зоран
Атанасов
Софија
Стојкова
Ванчо
Јанчев
Софче
Петкова
Павлинка
Димитриева
Марија
Костуранова

Стр.
Под
.

Наставен
предмет

Одделение и часови

VII

македонски

VII

македонски

VII

македонски

VII

македонски

VII

англиски

VII

англиски

VII

англиски

6

VII

германски ј.

6

VII
VI

француски
ј.
математика

VI

математика

VII

математика

5+1

VII

математика/
п.науки

5

V
/

VI

Населено место

1

21

Василево

1

21

Василево

20

Василево

VIII
8

8+1

8

4

20

2

8+2

20

4+1

8

20

1

21

Василево

6+1

3 и (6
одд.настава

21

1

22

Василево

21

1

22

Василево

/

21

Василево

20

Василево,

21

Василево

18

Василево

8
6
9+1

2

20

Вку.
час.

VII
12+1

8

6

Н.Ф.Ч

Ч.О.
Р

6

2
8

10

9

6

21

6

4+2-иновации

20

6

20

4

18

4
4

4+1

IX

16

16
16+1

1

20

1

21

Василево

21

1

22

Василево

21

1

22

Василево

15
16
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

Ленче
Вучкова
Зора
Трајкова
Лидија
Михаилова
Василка
Витанова
Томе
Китановски
Анашка
Бојчовска
Никола
Гоџиров
Митко
Митев
Александар
Трајков
Тихомир
Младенов
Љубица
Митрова
Иванчо
Костов
Мирјана
Илиева
Тони
Еркечев
Алма
Хасанова
Зоран
Атанасов

VI

хемија

VI

биологија

VII

физика

VII

информат

VI

биологија

VII
VII

географија/
п.науки
географија

10

VI

историја

10

10

VII

техничко

4 вешт

4

VI

техничко

VI

музичко
обр.
музичко
обр.

4

4

VII

ликовно
обр.
иновации

VI

физ. и здр.

VII

физ. и здр.

VII

VI

1
1
2
8
2 8+1(
п.н)

6+1

10

10

20

10

10

21

10

10+1

22

4

2

10
4

8 4+1

2(веш.)
5

3

5

2+1+3
(хор и
то)
6+1

2(из)
6

10+1

9

9
2(из)

1
6( избор. И
веш.)
5+3

1

21

Василево

21

Василево

1

23

Василево

20

1

21

Василево

20

1

21

Василево

4

/

4

20

1

21

Василево,,Н.Маал
а
Василево

20

/

20

Василево

8

1

9

Василево,Н.Маала

20

1

21

Василево, Ангелци

20

Василево

20
6

/

6

Василево,
Н.Маала

5

20

1

21

Василево

3

3

/

3

Василево

9

20

/

20

Василево

3

20

/

20

Василево

31.
32.
33.
34.
35
36.

Васил
Бубев
Наце Тушев

VII

физ. и здр.

6

VII

етика

Костадин
Јованов
Оливер
Лазаров
Герасим
Митев
Александра
Апостолов

VII

8

VII

етика во
религ.
географија

VII

историја

8

VII

филолошки
факултеткнижевност

3

8

6

6

3

21

/

21

Василево

5

5+1
Граг.

5 граг.

15

1

16

8

/

8

5(иновации)

20

/

20

10

18

18

Василево,
Н.Маала
Василево,
Н.Маала
Василево,
Ангелци, Седларци
Василево

10

Василево

6

3+( 4 ангелци )

НАСТАВНИЦИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА

Ред
.
бр.
1.

Име и Презиме

Стр.
Под.

Наставен
предмет

Одделение и часови
I

II

Енис Шавлев

VII

одделенска

19+
1
/

2

Валентина Коцева

VII

одделенска

3.

Елица Бекарска

VI

одделенска

4.

Тања Василева

VII

одделенска

5.

Латив Аршимов

VII

одделенска

19+
1
19+
1
/

6.

Славка Ѓоргиева

VII

одделенска

/

7.

Лазар Христов

VII

одделенска

/

8.

Ката Василева

VII

одделенска

9.

Синан Салиев

VII

одделенска

/

10.

Гордана Јанева

VII

одделенска

/

11.

Лила Иванова

VII

одделенска

/

12.

Слаџана Ничева

VII

одделенска

/

13

Верица-Чоп-Попова

VII

одделенска

19+

III

IV

Нед.
фонд

V

Населено
место

/

/

/

/

20

Ангелци

/

/

/

22
+1/
/

23

Сушево

20

Василево

20

Василевo

/
20+
1
20+
1

20+
1
/

/

/

/

21

Ангелци

/

/

/

21

Ангелци

22+
1
/

/

/

23

Василево

/

/

21

Василево

/

23

Ангелци

/

/

23

Ангелци

23+
1
/

/

24

Василево

/

21

Василево

24

Радичево

22+
1
22+
1

20+
1
/

23+

одделенска

1
/

одделенска

/

/

VII

одделенска

/

/

Бранка Панова

VII

одделенска

/

/

/

18.

Емилија Котева

VII

одделенска

/

/

/

19.

Ајлин Алиманова

/

/

21.

Цвета Костадинова

VII

одделенска

/

/

22.

Анка Костадинова

VII

одделенска

/

23.

Зојка Јанушева

VII

одделенска

/

20+
1
/

14.

Горица Русева

15.

Јашар Демиров

16.

Елисавета Пелтечка

17.

VII

одделенска

24.

Фроска Бенџерова

VII

25.

Наталија Паралидова

VII

26.

Весна Колева

VII

27.

Марика Петровска

28.

Олгица Костова

29.

Родна Гарванлиева

/

КОМБИНИРАНА НАСТАВА
одделенска
19+ 20+
1
1
одделенска
/
/
одделенска
одделенска

19+
1
/

20+
1
/

VII

одделенска

/

VII

одделенска

/

20+
1
20+
1

/

1
23+
1
23+
1
/
23+
1
23+
1
/

/
/
/

22+
1
/

/

24

Ангелци

/

23

Ангелци

22+
1
/

23

Василево

24

Василево

/

24

Радичево

22+
1

23

Ангелци

22+
1
/

23

Ангелци

21

Василево

22+
1

23

Василево

23

Едрениково

24

Едрениково

21

Сушево

/
23+
1
/

22+
1

22+
1
/

/

/

23

Владевци

/

/

21

Радичево

22+
1

/

22+
1

23

Седларци

/

30.

Станој Спасов

VII

одделенска

/

31

Наце Тушев

VII

одделенска

32.

Елена Ристова

VII

одделенска

33

Соња Јанева

VII

одделенска

34

Билјана Петрова

VII

одделенска

19+
1
19+
1
19+
1
/

35

Лилјана Цветкова

VII

одделенска

36

Убавка Спасова

VII

одделенска

19+
1

20+
1

/

22+
1

/

/

23+
1
23+
1
23+
1

/
/

20+
1
/

/
22+
1
/

23+
1
23+
1

/

23

Дукатино

24

Седларци

/

24

Владевци

/

24

Ангелци

22+
1
/

23

Владевци

24

Сушево

22+
1

24

Дукатино

/

2б.БРОЈ И СТРУКТУРА НА УЧЕНИЦИ, БРОЈ НА ПАРАЛЕЛКИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО И ЗА ПОДРАЧНИТЕ
УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
.
ООУ “Гоце Делчев” -Василево

Одд.

Бр. на
паралел
ки

Бр. на
учениц
и

I
II
III
IV
V
Вкупно I - V

2
2
2
2
2
10

21
32
24
35
26
138

VI

4

56

VII

5

96

VIII
IX
Вкупно VI - IX

5
5
19

83
77
312

I - IX

29

450

Етничка и родова структура на учениците
Македон Турци
Роми
други
ВКУПНО
ци
м
ж м ж
м
ж
м
ж
м
ж
10
8
2
1
/
/
/
/
12
9
14
11 4
3
/
/
/
/
18
14
6
8
8
2
/
/
/
/
14
10
8
14 8
5
/
/
/
/
16
19
13
8
2
3
/
/
/
/
15
11
63
51
49 2 14
/
/
/
75
4
21
17 1
7
/
/
/
/
32
24
1
39
30 1
/
/
/
55
41
6 11
33
37 9
4
/
/
/
/
42
41
35
30 7
5
/
/
/
/
42
35
128 11 4 27
/
/
/
17 141
4
3
1
179 16 6 41
/
/
/
24 204
3
7
6

ПУ Ангелци
Одд.

Бр. на
паралел
ки

Бр. на
учениц
и

I
II
III
IV
V
Вкупно I - V

2
2
2
2
2
10

18
34
40
28
25
145

Етничка и родова структура на учениците
Македон Турци
Роми
други
ВКУПНО
ци
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
4
4
6
4
/
/
/
/
10
8
5
6
9 14
/
/
/
/
14 20
5
8 16 11
/
/
/
/
21 19
5
9
8
6
/
/
/
/
13 15
5
8
2 10
/
/
/
/
7
18
24
35 41 45
/
/
/
/
65 80

ПУ Владевци
Одд.

I
II
III
IV
V
Вкупно I - V

Бр. на
паралелк
и

Бр. на
ученици

3
7
10
3
3
26

Етничка и родова структура на учениците
Македон Турци
Роми
други
ВКУПНО
ци
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
1
2
/
/
/
/
/
/
1
2
3
4
/
/
/
/
/
/
3
4
6
4
/
/
/
/
/
/
6
4
2
1
/
/
/
/
/
/
2
1
1
2
/
/
/
/
/
/
1
2
13
13
/
/
/
/
/
/
13 13

ПУ Сушево
Одд.

Бр. на
паралелк
и

I
II
III
IV
V
Вкупно I - V

Бр. на
ученици

10
3
4
6
8
31

Етничка и родова структура на учениците
Македон
Турци
Роми
други
ВКУПНО
ци
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
5
5
/
/
/
/
/
/
5
5
1
2
/
/
/
/
/
/
1
2
2
2
/
/
/
/
/
/
2
2
4
2
/
/
/
/
/
/
4
2
4
4
/
/
/
/
/
/
4
4
16
15
/
/
/
/
/
/
16 15

ПУ Радичево
Одд.

I
II
III
IV
V
Вкупно I - V

Бр. на
паралелк
и

Бр. на
ученици

7
2
/
6
4
19

Етничка и родова структура на учениците
Македон
Турци
Роми
други
ВКУПНО
ци
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
3
4
/
/
/
/
/
/
3
4
1
1
/
/
/
/
/
/
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3
3
/
/
/
/
/
/
3
3
1
3
/
/
/
/
/
/
1
3
8
11
/
/
/
/
/
/
8
11

ПУ Дукатино
Одд.

Бр. на
паралелк
и

I
II
III
IV
V
Вкупно I - V

Бр. на
ученици

6
7
9
6
2
30

Етничка и родова структура на учениците
Македон
Турци
Роми
други
ВКУПНО
ци
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
2
4
/
/
/
/
/
/
2
4
2
5
/
/
/
/
/
/
2
5
4
5
/
/
/
/
/
/
4
5
1
5
/
/
/
/
/
/
1
5
1
1
/
/
/
/
/
/
1
1
10
20
/
/
/
/
/
/
10 20

ПУ Едрениково
Одд.

I
II
III
IV
V
Вкупно I - V

Бр. на
паралелк
и

Бр. на
ученици

3
2
4
3
1
13

Етничка и родова структура на учениците
Македон Турци
Роми
други
ВКУПНО
ци
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
2
1
/
/
/
/
/
/
2
1
1
1
/
/
/
/
/
/
1
1
2
2
/
/
/
/
/
/
2
2
3
/
/
/
/
/
/
/
3
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
9
4
/
/
/
/
/
/
9
4

ПУ Седларци
Одд.

I
II
III
IV
V
Вкупно I - V

Бр. на
паралелк
и

Бр. на
ученици

4
1
3
5
1
14

Етничка и родова структура на учениците
Македон Турци
Роми
други
ВКУПНО
ци
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
/
4
/
/
/
/
/
/
/
4
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
3
2
3
/
/
/
/
/
/
2
3
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
4
10
/
/
/
/
/
/
4
10

3.МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија
“Мисијата ќе му овозможи на секој ученик да ги развива своите мисловни, емоционални, социјални и
индивидуални способности преку усвојување знаења и вештини, да развие граѓанска свест за сопствениот,
националниот и културниот идентитет, почитување на луѓето и грижа за здравјето и здравата околина.“
Нашата мисија е создавање и пренесување квалитетно образование и воспитание на учениците од страна на
високостручен и контиунирано обучуван наставен кадар, подготвување на учениците во кои е потребна примена
на научни откритија и стручни знаења, културна и јазична разновидност, поттикнување на развој на уметностите,
техничката култура и спортот. Промовирање и развивање на научните знаења застапени во наставните програми.
Ние сме ефективно и современо училиште кое нуди еднакви образовни можности за сите, секогаш во чекор
со достигнувањата во науката.

Нашето училиште е безбедно и пријатно место за учениците каде тие стекнуваат нови знаења го развиваат
творечкиот дух и креативноста, духовно се надградуваат и формираат во здрави личности.
Наши парадигми се:


ученикот во центарот на вниманието



индивидуален пристап кон ученикот



зголемен степен на интерактивност во наставата

Мото:
“ЗАЕДНО СПЛОТЕНИ КАКО ЕДНО, ИДНИНАТА СО ЗНАЕЊЕ ЈА ГРАДИМЕ ВРЕДНО”
Визија
“Нашите ученици да се стекнат со вештини и знаења кои ќе им помогнат да се изградат во здрави и одговорни
личности, подготвени за предизвиците на животот, оспособени да го применат стекнатото знаење и вештини. Со
позитивно изградените вредносни системи тие да бидат носители на општествено-корисна работа, ценети и
пожелни во пошироката општествена заедница.”

Нашето училиште сака и ќе настојува да ги подобри условите за работа во училиштето, вложувајќи заедно со
Локаната самоуправа во осовременување на материјално-техничките услови за работа и професионано
усовршување на наставниот кадар се со цел да ја исполни својата зацртана мисија.
Училиштето да биде центар за модерно образование според европски стандарди кои на учениците ќе им
пружат нови видици во животот и основа за натамошна надградба. Да воспитуваме личности со јасна визија и
цели, подготвени за предизвиците на иднината, оспособени да напредуваат во XXI век, личности кои ги
препознаваат и прифаќаат вредностите на животот и тие ќе им претставуваат водич за понатаму.

4. “LESSONS LEARNED” - ВЕЌЕ НАУЧЕНО/ СТЕКНАТИ ИСКУСТВА

ООУ “Гоце Делчев” - Василево преку извршувањето на воспитно-образовната дејност низ претходните
години се стекнуват со искуство и знаење потребно за успешна реализација на наставата. Поуките и искуството
во основа се стекнуват преку:


Искуство од изминатите семинари



Реализираните акции од проектот за интеграција на еколошката едукација



Освоени награди и места од натпревари



Искуство од екстерно тестирање



Поуки од реализација на претходна годишна програма



Стекнати знаења и искуство од реализацијата на воспитно образовниот процес

Во текот на оваа учебна 2018/2019 година ке настојуваме сите активности според Годишната програма за
работа да бидат реализирани во согласност со истата и во координација со општинскиот просветен инспектор,
Бирото за развој на образованието – Подрачна единица во Струмица, и Министерството за образование и наука
на Република Македонија.
Учеството на семинарите ке биде според известувањата и организацијата од страна на Бирото за развој на
образованието, Проектот за интеграција на еколошката едукација во основното образование на РМ, и Проектот за
мегуетничка интеграција.
Стекнатите награди од ученичките натпревари секако ке бидат показател и еден вид искуство за тоа како ке
го презентираме нашето училиште на општинските, регионалните и државните натпревари на кои активно ке
учествуваме и оваа учебна година.
Екстерното и интерното тестирање беше едно огромно искуство за сите вработени во училиштето така да
раководниот кадар и наставниците во оваа учебна година организационо можат да го понесат овој товар без
некои потешкотии.

Поуките од реализирањето на минатите активности:
1. Соработка, искреност, хуманост и чесност, упорност и истрајност.
2. Да воспитуваме деца кои поставуваат милион прашања и бараат милион одговори на милион места.
3. Знаењето нека биде знаење и секое детенце нека учи со свое темпо но воспитувањето нека биде итна
потреба и основа за утре на која мора да се работи од денес.
4. Да им кажеме на дечињата што не смее да се прави но и да и покажеме зошто.

5.ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

Анализа на состојбата во училиштето

Што постигнало училиштето и до каде стигнало?
Наоди и препораки
Јаки страни во училиштето:
-Високообразовен, стручен кадар подготвен за промени, соработка и дружење
-Постојано унапредување на наставниците преку обуки, семинари, курсеви, проекти
-Осовременување на условите за работа
-Организирана евалвација на воспитно-образовниот процес
-Јасна визија за напредок

Слаби страни на училиштето:

-Мал број на реализирани часови од слободните ученички активности
-Слаба сорабтка со родителите на учениците што патуваат
-Работа во комбинирани паралелки
-Не постоење на конкуренција меѓу учениците
-Непостење на кабинетска настава
-Непостоење на паралелка на деца со посебни потреби
Можности од опкружувањето:
-Капацитети за организирање на научни екскурзии во општината
-Промоција на училиштето преку WEB страна
-Организирана едукација на родителите
-Соработка со бизнис-секторот во општината
Закани од опкружувањето:
-Мал број на ученици
-Мигрирање на населението
-Нискиот социјален статус на дел од родителите
Препораки


Во сите училишта да се изградат пристапи за ученици со физички недостаток



Поголема употреба на ИКТ средства во наставата



Да се изнајде систем, начин или модул за поголемо вклучување на родителите на послабите ученици во
животот и работата на училиштето.



Поголема опременост на училиштето со потрошен материјал



Да се најде начин да се обезбедат неопходни средства и опрема за реализација на наставата по ФЗО во
седумте подрачни училишта



Да се изведе вежба (симулација) во случај на елементарна непогода.



Да се земат примерци од храната за испитување во РЗЗЗ.
ОД СТРАТЕШКА ЦЕЛ КОН РАЗВОЈНА ЦЕЛ

Стратешка цел

Развојни цели

1.1.Стручно усовршување на наставниот кадар за примена на современи
техники и методи во наставата

1.2 Информатичко описменување на наставниците
1.Осовременување
на воспитно образовниот процес

1.3 Унапредување на оценувањето

1.4. Обука на наставниците за работа со ученици со посебни потреби во
редовната настава

1.5. Оспособување на наставниците за следење на постигањата на

учениците

1.6 Набавка на современи нагледни средстава и помагала

2.1. Санација и обнова на санитарни јазли Ангелци и Василево (санацијата
и обновата на санитарните јазли во двете училишта е завршена)

2. Решавање на
инфраструктурни
потреби

2.2. Обновена е внатрешната столарија (врати) во подрачното училиште во
с. Владевци,обновена е столаријата (врати и прозорци), инсталирано е
парно греење и соларно во подрачното училиште во с. Седларци.
2.3.Оградување на училишниот двор во Ангелци,

2.4 Изградба на мини спортска сала во Ангелци

3.1. Да се зголеми примена на тимската работа

3. Подобрување на
училишната клима и
односите во
училиштето

3.2 Подигнување на нивото на квалитетот на партнерството со родителите

3.3 Развој на социјални вештини кај учениците

3.4 Уредување на мултиетнички забавен парк за децата во ПУ Ангелци.

3. 5. Промоција на училиштето во локалната средина

3.6. Едукација на наставниците и родителите за разрешување на конфликти

Подрачја на промени во учебната 2018 / 2019 година

Razvojna cel

Unapreduvawe
na ocenuvaweto
na u~enicite i
povrzuvawe so
eksternoto
ocenuvawe

Ureduvawe na
u~ili{noto
sportsko
igrali{te

aktivnosti

Vremenska
ramka

nositeli

Celna grupa

Kreirawe,
podr{ka i
promocija na
u~ili{nata
politika vo
sistemot na
sledewe i
proveruvawe
na
ocenuvaweto

Direktor,
stru~na
slu`ba,
nastavni~ki
sovet,
U~ili{en
odbor

Nastavnici, u~enici,
roditeli, lokalna
sredina

kontinuirano

Implementirana u~ili{na politika
vo Godi{nata programa na
u~ili{teto

Sledewe na
primenata na
standardite za
ocenuvawe na
u~enicite od
strana na
nastavnicite

Direktor,
stru~na
slu`ba

Nastavnici od
predmetna nastava

kontinuirano

Godi{ni, tematski i dnevni
planirawa

Засадување
дрвца

Direktor,
stru~na
slu`ba

u~enicite

nastavnik po

Indikatori, izvori, dokazi

fotorgafii
polugodi{en i godi{en izve{taj
grade`na kniga

FZO
zapisnici

Поставување
клупи за
седење

Direktor,
stru~na
slu`ba

u~enicite

fotorgafii
polugodi{en i godi{en izve{taj

nastavnik po
FZO

grade`na kniga
zapisnici

Набавка на
неопходна
спортска опрема
за квалитетна
реализација на
часовите по ФЗО

Podobruvawe
na
bezbednosta со
поставување на
вештачка трева
на теренот

Direktor,
stru~na
slu`ba

Менаџирање
со училишното
игралиште

Direktor,
stru~na
slu`ba

u~enicite

fotorgafii
polugodi{en i godi{en izve{taj

nastavnik po
FZO

grade`na kniga
zapisnici

Nastavnici
roditeli

Учениците
Младите

Август 2018

6.АКЦИСКИ ПЛАНОВИ

Овде се наведуваaт конкретни задачи и специфични активности за нивна реализација, време за реализација,
одговорни лица за спроведување на активноста, начин на спроведување на активноста, кои се очекувани резултати од
реализираната активност, следење на реализацијата, индикатор за реализираната активност и потребен буџет.

Година 2018 /2019

Временска рамка (месец)
Задача

Активност

Еколошка
акција

Собирање на
отпадоци/ста
ра хартија

Одбележу
вање
денови на
екологијат
а

Засадување
дрвца во
училиштето

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Следење
6

7

8

Носител

Начи
н на
спро
веду
вањ
е
(рес
урси
)

инструмен
ти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Еко - одбор

Чисти
училишни
дворови

Директор

наставници

Повеќе
зелени
површини

Директор

?x

Потребен
буџет

Одбележу
вање ден
на дрвото

Засадување
дрвца во
училиштето

Еколошка
акција

Чистење на
училниците и
училишните
простории

Собирна
акција на
стара
хартија,
пластика

Собирање на
стара хартија
и пластика од
домовите и
училиштето

X

X

X

X

X

X

X

Наставници,
ученици и
локална
самоуправа

Поубав и
позелен
училишен
двор

Директор

Наставници,
ученици,
технички
персонал

Почисти и
посредени
училници,
кабинети и
ходници

Директор

Наставници,
ученици,
технички
персонал

Почиста
животна
околина,
развиена
свест за
потребата
од
рециклира
ње

Директор

План на активности за реализација на еколошката програма- се прави за секоја учебна година со избор на точките на
акција од еко-стандардите, односно стандардите за одржлив развој. Планот на активности ги содржи целите за реализација,
времето и начинот на реализација, одговорните лица и планираните потребни средства.

7.ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ

Критериум за успех- (претставува нивото и квалитетот на промената која сакаме да ја постигнеме. Пожелно е што појасно
да се определат начините со кои ќе се мерат и оценуваат постигнувањата и тоа за секоја задача).

Инструменти - (тестови на знаења, скали на проценка, прашалници, потсетник за водење на интервју, протоколиза
набљудувања и опсервации).
Индикатор за успешност-доказ дека резултатите се постигнати (просекот на оценките е покачен, се намалува бројот на
слаби оценки, зголемена сооработка со родителите, зголемен е бројот на различни видови стратегии за оценување).
Одговорен за следење- (директор, училишен одбор, стручна служба, училишни тимови, наставници, ученици, совет на
родители).
Повратна
информација-(дава
информација
за
постигнувањата,
поуки
за
подобрување
на
успехот,мотивацијата,самостојноста во водење на учењето, вреднување на напредокот на учениците, наставниците и
училиштето).
Следење и евалуација на планот на активности од еколошката програма- (се состои од методи на следење на
реализираните активности од планот на активности и евалуирање на постигнатите резултати со користење на
индикатори за реализираните активности.)

8.КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА

Календарот за работа на училиштето го донесува Министерот за образование. Во овој календар одделно треба да се
внесат деновите кои се нeработни во училиштето (ден на училиштето, ден на општината, неработни денови за етничките
заедници и сл.). Календарот за работа Министерството за образование и наука го објавува во Службен весник.
Календарот е основа за планирање на активностите за одбележување на значајни датуми, преку училишни радио
емисии (разглас) или книга за соопшетнија, уредување на училишниот хол, пано, уредување на содржини за ѕиден весник,
организирање на прослави, приредби, хепенинзи, базари, настани од хуманитарен карактер, собирни акции, еколошки
активности.

КАЛЕНДАР за учебната 2018/19 година
Седмица

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

1. полугодие
работни денови

септември

ноемвр
и

октомври

декември

вк

понеделник

3

10

17

24

1

8

15

22 29

5

12

19 26

3

10

17

24

31

19

вторник

4

11

18

25

2

9

16

23 30

6

13

20 27

4

11

18

25

1

17

среда

5

12

19

26

3

10

17

24 31

7

14

21 28

5

12

19

26

2

18

четврток

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22 29

6

13

20

27

3

17

петок

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23 30

7

14

21

28

4

18

сабота

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

недела

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

Седмица

19

20

21

22 23

24

25

26 27

28

29

30 31

32

33

34

35

36

89

37

38

39

40

2. полугодие
февруар
и

работни денови

јануари

март

април

мај

јуни

понеделник

21

28

4

11 18

25

4

11 18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

вторник

22

29

5

12 19

26

5

12 19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

19

среда

23

30

6

13 20

27

6

13 20

27

3

10 17

24

1

8

15

22

29

5

17

10

вк
20

четврток

24

31

7

14 21

28

7

14 21

28

4

11 18

25

2

9

16

23

30

6

19

петок

25

1

8

15 22

1

8

15 22

29

5

12 19

26

3

10

17

24

31

7

17

сабота

26

2

9

16 23

2

9

16 23

30

6

13 20

27

4

11

18

25

1

8

недела

27

3

10

17 24

3

10

17 24

31

7

14 21

28

5

12

19

26

2

9

92

Неработн денови во учебната 2018/2019 година:
За сите граѓани на РМ

понеделници

39

вторници

36

среди

35

четвртоци

36

29 Април (понеделник) Втор ден Велигден

петоци

35

1 Мај (среда) Ден на трудот

ВКУПНО

181

8 Септември (сабота) Ден на независноста на РМ
11 Октомври (четврток) Ден на народното востание
23 Октомври (вторник) Ден на Македонската Револуционерна Борба
8 Декември (сабота) „Св. Климент Охридски“

24 Мај (петок) „Св. Кирил и Методиј“
5 Јуни (среда) Рамазан Бајрам
За граѓаните од православната вероисповест

26 Април (петок) Велики Петок, петок пред Велигден

9.НАСТАВА
Наставата е најорганизиран систем на образование, основна педагошка категорија и функција што во себе
опфаќа знаење и способности (во никој случај само едно од нив, туку исклучиво двете).
Образован е оној човек кој поседува знаење и способности.
Наставата овозможува да се остварат основните образовни и воспитни активности со учениците во
училиштето. Во училиштето ќе биде организирана задолжителна, изборна и факултативна настава, додатна и
дополнителна настава.
Задолжителната

настава

ќе

се

изведува

по

следните

наставни

предмети:

природни

науки,математика,македонски јазик, општество,англиски јазик, ликовно образование ,музичко образ.,техничко
образ.,физичко и здр.образ.,како и работа со компјутер ќе се изучуваат во прво, второ, трето,четврто и петто одд.
Предметите македонски јаз. , математика,информатика, хемија, физика, биологија, географија, историја,иновации
,француски и германски јаз,англиски јаз.,природни науки. ,ликовно образование ,музичко образ.техничко
образ,.физичко и здр.образ.,етика и граѓанско образ.ќе се изучуваат во шесто,седмо,осмо и деветто одделение.
Задолжителната настава во учебната 2018/19 година ќе ја следат вкупно 720 ученици од прво до деветто
одд. во две смени и ќе се менуваат на две седмици. Во подрачното училиште Ангелци од прво до петто одд.
покрај наставата на македонски наставен јазик учениците од турската националност следат настава на турски
наставен јазик.

Преглед на бројот на учениците по паралелки и нивните одделенски раководители

Во матичното училиште и во подрачното училиште во населеното место Ангелци наставата се изведува
во две смени

Василево :

Одделение

предметна настава

Број на ученици

Одделенски раководител

VI-1

16

Зора Трајкова

VI-2

16

Тихомир Младенов

VI-3

15

Томе Китановски

VI-4

16

Павлинка Димитриева

вкупно

63

Одделение

Број на ученици

паралелка

Одделенски раководител

паралелка
VII-1

17

Софка Петкова

VII-2

17

Виктор Христов

VII-3

16

Марија Вучкова

VII-4

15

Ленче Вучкова

VII-5

17

Марија Митрова

вкупно

82

Одделение
паралелка

Број на ученици

Одделенски раководител

VIII-1

14

Мирјана Илиева

VIII-2

15

Василка Витанова

VIII-3

14

Наце Тушев

VIII-4

16

Александар Тимов

VIII-5

19

Јулијана Малинова

вкупно

78

Одделение
Број на ученици
паралелка
IX-1

10

Софија Стојкова

IX -2

9

Лидија Михаилова

IX -3

14

Кољо Гоџиров

IX-4

15

Александар Трајков

IX-5

19

Марија Костуранова

Одделенска настава во ОУ Василево

Нас. место

Одд.

парал

Бр. на
ученици

Василево

I

2

10/11

Извршител

Тања Василева
Елица Беќарска
Анка Костадинова

Василево

II

2

III

2

16/15

Катерина Василева

Слаѓана Ничева

IV

2

11/13

Лазо Христов

24/23

Бранка Панова
Лила Иванова
Зојка Јанушева

Василево

Елисавета Пелтечка
Лила Иванова
V

12/13
2
Анка Костадинова

вкупно

10

148

Нас. Место

Ангелци

Бр. на

Одд.

паралелки

I

1

8

Сонја Јанева

II

1

11

Славка Ѓоргиева

III

1

14

Гордана Јанева

IV

1

14

V

1

13

5

60

ученици

(македонски
паралелки)

вкупно

Извршител

Горица Русева

Цвета Костадинова

Нас. место

Бр. на

Одд.

Паралелки

I

1

10

Енис Шавле

IÌ

1

22

Љатиф Аршимов

Ангелци

III

1

26

Синан Салиев

(турски

IV

1

14

Ајлин Алиманова

1

12

5

84

ученици

Извршител

паралелки)
V

вкупно

Јашар Салиев

Нас. место

Сушево

паралелки

I/II

1

13(10/3)

Весна Колева

III/IV

1

10(4/6)

Лилјана Цветкова

V

1

8

Валентина Коцева

3

31

вкупно

Нас. место

Бр. на

Одд.

ученици

Бр. на

Извршител

Одд.

паралелки

II,V

1

9(6/3)

Билјана Петрова

Владевци

МарикПетр
III

1

10

Марика Петрова

1

6(3/3)

Елена Ристова

Вкупно

ов
IV,I
Петровска

3

25

ученици

Извршител

Нас. место

Радичево

паралелки

I,II

1

8(6/2)

Костова Олгица

IV
V

1
1

6
4

Попова Чоп Верица
Емилија Котева

3

18

вкупно

Нас. место

Бр. на

Одд.

ученици

Бр. на

Извршител

Одд.

Парал

II,III, V

1

5(3/1/1)

Родна Ганварлиева

IV,I

1

8(3/5)

Наце Ташев

2

13

Седларци
вкупно

ученици

Извршител

Нас. место

Одд.

парал

Бр. на ученици

Извршител

Дукатино

II,III
I,IV,V

1
1

16(7/9)
14(6/6/2)

Спасов Станој
Убавка Спасова

2

30

вкупно

Нас. место

Одд.
II,III,I

парал

Бр. на
ученици

Извршител

1

9(2/4/3)

Фроска Бенџерова

1

4( 3/1)

Наталија Паралидова

2

13

Едрениково
IV, V
вкупно

Забелешка: Бројот на ученици може да се смени, поради тоа што не е конечен бројот на запишани првачиња за
учебната 2018/2019г.
Изборна настава има за цел да им овозможи на учениците да ги прошират своите знаења и да ги развијат своите
индивидуални способности.
Оваа учебна година ќе се реализира изборна настава по предметите

етика на религиите, народни ора и танци,

проекти од ликовна уметност, спорт, проекти од информатика,техничко образование, вештини на живеење, програмирање.

Изборни предмети во ООУ Гоце Делчев- Василево

предмет

Извршител

одд

Бр.уч

Етика на религии

Kостадин Јованов

VI-1,VI-2VI-3,VI-4

63

Тихомир Младенов

IX-3 , VII-3

30

Александар Трајков

VII-4 , VII-5

32

Иванчо Костов

VIII-3

14

Вештини на живеење

Танци и ора
Проекти од ликовната
уметност

VIII-1(1/2)
7

Мирјана Илиева

15
Зоран Атанасов

IX-4

Изборен спорт

17
Алма Хасанова

VII-2

Програмирање
Василка Витанова

VIII-1(1/2)

56

Проекти од информатика
VIII-2 ,VII-1 , IX-5
Тихомир Младенов
Техничко образование
Александар Трајков

IX-1, IX-2

19

VIII-4 ,VIII-5

35

Дополнителната настава ќе се организира за ученици кои во текот на редовната настава ќе се соочуваат со проблеми
или заостануваат во усвојувањето на содржините по еден или повеќе наставни предмети, а изборот на ученици ќе го врши
наставникот кој ја реализира настава во зависност од тоа во која област заостануваат односно каде имаат недостатоци.

Додатната настава ќе се реализира за учениците кои постигнале повисоки резултати во редовната настава, а со
своите знаења и способности посебно се истакнуваат. Оттаму по својата суштина и функција додатната настава претставува
организирана грижа и работа со надарените ученици. Идентификувањето на надарените ученици се врши со систематско
следење и вреднување на развојните особености постигањата и потребите на секој ученик.
За часовите дополнителна и додатна настава, ќе има распоред изготвен од страна на предметните наставници.

10.ОЦЕНУВАЊЕ
10.1Видови оценување и календар на оценување
Оценувањето е процес на прибирање податоци и донесување на суд за постигањата на учениците во
однос на определени критериуми за успешност.
Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од страна на МОН и БРО.
Според времето кога се изведува,оценувањето може да биде:
-Дијагностичко(иницијално)-се изведува на почетокот на наставната година или на почетокот на обработка на
некоја нова,содржински специфична целина.
-Формативно(тековно,процесно)-се изведува буквално на секој час,во текот на самиот наставен процес.
-Сумативно(завршно)-се изведува на крајот на наставниот процес или по завршувањето на некоја содржинска или
временска наставна целина(наставна тема или класификационен период-тримесечие,полугодие)
ОДДЕЛЕНИЕ

ПЕРИОД

ПРВО
ТРИМЕСЕЧИЕ

ПОЛУГОДИШНА
ОЦЕНА

ТРЕТО
ТРИМЕСЕЧИЕ

ГОДИШНА
ОЦЕНА

I,II I III

прв

Описна
оцена

Описна оцена

Описна
оцена

Описна
оцена

IV,V I VI

втор

Описна
оцена

Бројчана
оцена

Описна
оцена

Бројчана
оцена

VII,VII I IX

трет

Бројчана
оцена

Бројчана
оцена

Бројчана
оцена

Бројчана
оцена

Согласно концепцијата за деветгодишно образование,учениците се оценуваат описно и бројчано во три периоди и
тоа:
1.Учениците кои се опфатени во прв период(I –III одделение),се оценуваат со описни оцени.Со описните оцени
се дава приказ на постигањата на учениците и опис на социјализацијата и развојот на детето.
2. Учениците кои се опфатени во втор период((IV –VI одделение),се оценуваат комбинирано односно со описна
оцена во прво и трето тримесечие,а со бројчана оцена на полугодие и на крајот на учебната година.Сето тоа е со
цел полесно адаптирање кон преминот во трет период од деветгодишно образование.
3 Учениците кои се опфатени во трет период( VII-IXодделение),се оценуваат само со бројчани оцени.

Оценка за поведението на ученикот - се утврдува врз основа на редовната посета на часовите и извршување на
училишните
обврски,однесувањето
на
ученикот
согласно
одредбите
во
Законот
за
основно
образование,однесувањето на ученикот во однос на другите ученици,вработените и имотот во училиштето.
Поведението се оценува описно и тоа:
-примерно
-добро
-незадоволително

На почетокот на секоја учебна година наставниците изготвуваат План за писмено проверување на постигањата на
учениците и истиот е евидентиран во дневникот на паралелката.
Проверувањето на постигањата на учениците се дефинира и во годишните,тематските и дневните планирања на
наставниците.
Секој наставник води досие за ученик и портфолио за наставник.Досието содржи ученички изработки,а се со цел
формирање објективна оцена како и нивно перманентно следење.

Портфолиото на наставник содржи дел од ученички изработки,планирањата предвидените активности за
реализирање на редовната настава и воннаставните активности.
За реализираните постигања на учениците се прават извештаи и анализи на наставничките и одделенските
совети на крајот од секое тримесечие и година.
Одделенскиот наставник,односно раководителот на паралелката е должен да го извести родителот за успехот и
поведението на ученикотнајмалку два пати во секое полугодие.
Ученикот од I заклучно со V одделение не може да го повторува одделението.Ако ученикот не успеал да ги
совлада наставните содржини до крајот на учебната година како последица на подолго отсуство поради
болест,преселување и други оправдани причини,по предлог на родителот или по предлог на одделенскиот
раководител и стручните служби на училиштето,а по претходна согласност од родителот,може да остане во
истото одделение за што согласност донесува Наставничкиот совет на училиштето.
10.2Тим за следење,анализа и поддршка

Во училиштето се формира тим за следење,анализа и поддршка на наставниците при изведувањето на процесот
на оценување.
Се утврдува и процедура за поплаки и жалби по добиени оцени,се утврдува начин за информирање на
родителите и учениците за овие прашања.
Следењето и проверувањето ќе се реализираат преку непосредни педагошки увиди,изготвување
извештаи,анкетирање,анализи,информации,полугодишен и годишен извештај,како и нивно разгледување на
состаноците на стручните активи и донесување заклучоци и ставови по истите.
Следење, анализа и поддршка при усогласувањето на оценувањето со предвидените стандарди врши директорот
и стручната служба.
Со стандардите и критериумите за оценување се запознаени учениците и родителите.

10.3 Самоевалуација на училиштето

Самоевалуацијата е склоп на активности за самостојно идентификување и оценување на состојбите во
училиштето.
Основни принципи:
-Добра организација
-Целосна објективност
-Транспарентност
Самоевалуацијата се спроведува на крајот на секоја втора наставна година. Самоевалуацијата во нашето
училиште го опфати периодот од 2014 – 2016 година и со истата се прави анализа на седумтте клучни
подрачја и тоа:
1. Наставни планови и програми
2. Постигања на учениците
3. Учење и настава
4. Поддршка на учениците
5. Училишна клима и односи во училиштето
6. Ресурси
7. Управување, раководење и креирање политика
Секоја клучна област се оценува врз одреден број на индикатори за квалитет, а секој индикатор се
објаснува преку теми кои се однесуваат на одредена активност што се следи во училиштето. Квалитетот на
анализираните теми и области се евалуирани според однапред одредените индикатори. Врз основа на дадената
оценка се изведуват заклучоци каде се наоѓа нашето училиште, во која насока се движи и кои се неговите
позначајни постигања.

11. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ
Вон-наставните активности претставуваат значајно подрачје на воспитната работа во училиштето. Нивната
основна цел е собирање и активирање на учениците за задоволување на нивните разновидни интереси и
потреби. Воннаставната воспитна работа на училиштето создаава можности за најразновидна надворешна
соработка со другите воспитни фактори кои за учениците се поатрактивни и поинтересни.
Предвидени воннаставни активности во учебната 2018/2019 година:
-

Слободни ученички активности

-

Ученички натпревари

-

Заедница на учениците и учeнички организации

-

Производствена и друга општествено-корисна работа

-

Ученички екскурзии

- Настава во природа

СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ (СУА)

Целта на СУА е создавање на претпоставки за индивидуализација на воспитниот и образовниот процес,
за задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на учениците. Задачи на СУА се:

- стекнување на општи, трајни знаења и развивање на способностите за примена на знаењата и
вештините во секојдневниот живот;
-

формирање на навики за правилно користење на слободното време;

-

почитуваање на резултатите од својот труд и трудот на другите;

-

здобивање навики за правилен однос кон природните богатства за заштита и унапредување на
животната средина;

-

ученикот да почувствува потреба за позитивна општествена афирмација и социјална одговорност;

-

поттикнување и развивање на ученичката индивидуалност и сите негови можни потенцијали;

-

поттикнување и развивање на свеста и потребата за зачувување на природата и еко-системот во
опкружувањето и во целина;

-

да се негува доследноста и истрајноста во решавањето на задачите;

-

запознавање и вреднување на културните вредности и традицијата на својот народ и почитување
на другите култури.

СУА ќе се организираат во училиштето за сите ученици, без оглед на успехот во наставата, за истите да
добијат шанса да се потврдат во некоја област за која сметаат дека можат да постигнат најдобри резултати.
Првенствено значење при определувањето за видот на активноста има интересот на ученикот. По правило
секој ученик ќе учествува во една активност, а како второ ангажирање може да биде хор, оркестар или некоја
спортска активност. Во оваа учебна година ќе бидат организирани следниве СУА:

-

СУА за стекнување на знаење (математичарска секција, литературна, историска секција, млади
географи, физичари, биолози, хемичари, секции за странските јазици, библиотекарска, новинарска,
работилница за креативно пишување и др.)

-

Слободни културно-уметнички активности (драмска секција, пеачка група, вокално-инструментални
состави, рецитаторска, ликовно-уметничка, ритмичка)

-

Слободно

технички

активности

(фототехничари,

иноваторство,

сообраќајна

техника,

бродомоделарство и др.)
-

Слободни работно-производствени активности (цвеќари, градинари)

-

Слободни спортски активности (мал фудбал, атлетика, ракомет, одбојка)

Во текот на учебната година ќе се реализираат активности од областа на спортот-Спортски ден за
учениците од прво до деветто одделение.
УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

Ученичките натпревари се облик на активности кои играат значајна улога во развојот на личноста на
ученикот. Преку нив се развива и продлабочува интересот на учениците, се воспоставува активен однос кон
наставата, се продлабочуваат, прошируваат и збогатуваат знаењата. За да се постигне помасовно учество на
учениците на натпреварите и постигнување на подобри резултати неопходно е наставниците да го зголемат
квалитетот на подготовките на учениците преку СУА и додатна настава. Преку ученичките натпревари се
презентираат постигнувањата на учениците во наставата и другите подрачја од воспитно-образовната дејност.
Овие натпревари ќе се организираат на ниво на училиште, регион во рамките на републиката, а најуспешните
ученици би учествувале и на меѓународни натпревари.

ПРОИЗВОДСТВЕНА И ДРУГА ОПШТЕСТВЕНО-КОРИСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

До колку се јави можност, овој вид активност на учениците ќе се изведува во локалната средина. Учениците
ќе го уредуваат училишниот двор, ќе укажуваат помош на социјално загрозените другарчиња, ќе учествуваат во
собирни акции и други активности со општествено и хуманитарно значење. Во овој вид активности се вклучени
сите вработени. Целта на вклучување во производствената работа е кај учениците да се развие љубов и
позитивен однос кон работата, да се развие почит кон работниот човек и резултатите од неговиот труд, и кај
учениците да се формира правилен однос за сфаќање за физичкиот и интелектуалниот труд. Задачи на
производствената и друга општествено-корисна работа се:
-

развивање основни работни навики и умеења;

-

развивање на позитивен став кон трудот и чувство на одговорност и истрајност во работата;

-

развивање и создавање навики за одржување на хигиената во училиштето и надвор од него.

УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ
Ученичките екскурзии, како посебен облик на воспитно-образовна работа, заземаат значајно место и улога
во наставната дејност. Екскурзијата е патување во најширока смисла, организирана и дидактички подготвена
посета на одредени места. Преку екскурзијата учениците ги прошируваат своите знаења, добиваат сознанија за
предметите и појавите во врска со наставата од поблиската и подалечната околина. Педагошката вредност на
екскурзиите се согледува во тоа што:
-

придонесува за развој на способноста за набљудување, мислење, внимание, љубов кон природата;

-

се развива другарство и пријателство;

-

позитивно влијае на физичкиот развој.

Ученичките екскурзии се организираат надвор од училиштето и затоа е потребно при планирањето на
излетите и ученичките екскурзии да се има во предвид возраста на учениците и наставниот план и програма за
одредено одделение.
Екскурзиите може да се поделат на наставни, екскурзии со општо воспитно-образовен карактер,
комбинирани ученички екскурзии и екскурзии за забава и рекреација. За кој вид екскурзии ќе се одлучи
училиштето зависи од тоа кои цели и задачи треба да се реализираат со неа. За учениците од I до V одделение
ќе бидат организирани еднодневни и дводневни екскурзии од видот на комбинирани екскурзии. За учениците од
трето одделение ќе се организира една еднодневна екскурзија. За учениците од петто одделение ќе се
организира настава во природа. За учениците од VI и IX одделение ќе бидат организирани повеќедневни
екскурзии со забавно-едукативен карактер, додека пак за учениците од останатите

одделенија ќе се

организира еднодневна. Еднодневните екскурзии ќе се реализираат наесен и напролет. Сите овие ученички
екскурзии ќе бидат однапред планирани и програмирани, а родителите ќе бидат вклучени во организирањето и
реализирањето. Во текот на учебната година ќе бидат организирани и екскурзии од страна на наставниците кои
се одговорни за слободните ученички активности.
За секоја ученичка екскурзија најпрво се доставува програма во која ќе бидат наведени воспитнообразовните задачи и се бара одобрување од БРО (до министерството). Со програмата ќе бидат запознаени
родителите и задолжително ќе се бара нивна согласност.

Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот на ученичките екскурзии и другите слободни активности
на учениците од основните училишта (бр. 10-404/1 од 01.11.2010 година), Стручниот тим при ООУ Гоце
Делчев Василево, изготви:

П Р О Г Р А М А З А И З В Е Д У В А Њ Е Д В О Д Н Е В Н А Е К С К У Р З И Ј А З А У Ч Е Н И Ц И Т Е О Д 6-то
ОДДЕЛЕНИЕ П Р И О О У ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВО

ЦЕЛИ:


Да се совладат и прошират стекнатите знаења;



Да се применат вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите и односите во средината, културно;
историски знаменитости, индустриски и земјоделски капацитети.

ЗАДАЧИ:


изучување и истражување на објекти и појави во природата;



развивање интерес за природата и градење еколошки навики;



запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;



градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот;



развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности;



социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе.

Содржини и

Раководители

активности

Време на изведување

Локации за посета и

Вкупно ученици во 6

и времетраење

правци на патување

одд.

Патни правци:
Посета на манастири и

Тихомир Младенов

Во текот на месец мај

локалитети од

Павлинка Димитриева

Струмица (преку

историско значење,

Герасим Митев

Скопје) – Кокино-

1 ден

набљудување на појави Томе Китановски

Кочани-Виница

во природата,

Ноќевање во хотел

истражување на

Локации: Аеродром -

културите во тие

Скопје, Спомен куќа

краишта и развивање

на Мајка Тереза, Црква

на еколошката свест на

Св. Спас, Зоолошка

учениците преку

градина, Кокино,

развивање на љубов

Рибник

кон природата.

2 ден
Виница- НеготиноКавадарци-ДојранСтрумица
Локации: Стоби,
Ваташа, Дојранско

Езеро

Техничка организација:Спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди за организирање на екскурзии и
други слободни активности со објавување на оглас во најмалку два дневни весника, од кои најмногу во по еден од весниците
што се издаваат на македонски јазик и во весниците што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик
различен од македонскиот јазик. Формирање на комисија за прибирање на понудите и спроведување на постапката.
Начин на организирање: Финансиски средства од родителите на учениците. Финансиските средства родителите ќе ги
уплаќаат на самофинансирачка сметка на училиштето.

Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни
активности на учениците од основните училишта ( бр. 10-404/1 од 01.11.2010 година) , Стручниот тим при ООУ ,, Гоце
Делчев ,, - Василево, изготви

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ТРОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 9-то ОДДЕЛЕНИЕ ПРИ
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ,, - ВАСИЛЕВО

ООУ ,,

ЦЕЛИ:
Да се совладат и прошират стекнатите знаења;
Да се применат вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите и односите во средината,културно
историски знаменитости , индустриски и земјоделски капацитети.

ЗАДАЧИ:
изучување и истражување на објекти и појави во природата;
развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
запознавање со културата и начинот на живеење на лугето во одделни краеви;
градење чувство на патриотизам , толеранција и соживот;
развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности;
социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе.

СОДРЖИНИ И
АКТИВНОСТИ

РАКОВОДИТЕЛИ

ВРЕМЕ НА
ИЗВЕДУВАЊЕ И
ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Посета на манастири и
локалитети од
историско значење ,
наблудување на појави
во природата ,
истражување на
културите во тие
краишта и развивање на
еколошката свест на
учениците преку
развивање на љубов
кон природата .

Софија Стојкова
Лидија Михаилова
Никола Гоџиров
Јулијана Малинова
Александар Трајков

Крај на септември
и почеток на
октомври

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И
ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ
Патни правци:
1.ден :Струмица ( преку
Валандово) - Прилеп –БитолаОхрид
Ноќевање во хотел
Локации:
Локалитет Стоби, Прилеп
(Горен Град и Маркови Кули),
Битола (Хераклеа)
Патни правци:
2 ден . Охрид-Струга -ДебарМаврово
Ноќевање во хотел
Локации:
Охрид (Стари Град, Плаошник
, Антички театар,Самоилова
тврдина)
Струга-Вевчански извори
Дебар- Св.Јован Бигорски,
Кањонот на Радика ,
Национален парк Маврово ,
Ноќевање на учениците во
Маврово
Патни правци:
3 ден
Маврово-Скопје- Струмица
Локации:
Скопје(Кањонот на Матка,
Скопско Кале, Стара Чаршија)

ВКУПНО
УЧЕНИЦИ ВО
9-то ОДД.

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди за организирање на
екскурзии и други слободни активности со објавување на оглас во најмалку два дневни весника, од кои најмалку во по еден
од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 %
од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик. Формирање на Комисија за прибирање на понудите и
спроведување на постапката.
НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Финанасиски средства од родителите на учениците.Финансиските средства родителите ќе ги
уплаќаат на самофинансирачката сметка на училиштето.

Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот на ученичките екскурзии и другите слободни активности на
учениците од основните училишта (бр. 07.999/2 од 05.06.2014 година), стручен тим од одделенска наставници
изготви
Програма
За изведување на настава во природа

Општинското основно училиште Гоце Делчев, Василево , со учениците од петто одд.во учебната 2018/2019 год.
Планира да изведе настава во природа во пролет 2019 год.
Наставници: Зојка Јанушева, Елисавета Пелтечка, Цвета Костадинова, Билјана Петрова, Валентина Коцева, Сања
Стојкова, Емилија Котева, Убавка Спасова, Родна Гарванлиева

Организирање настава во природа

Под поимот настава во природа се подразбира организирање и реализирање на воспитно-образовна работа на одредено
место или локалитет во природа. Таму учениците добиваат знаења, односно се врши утврдување, проширување,
систематизирање и практично применување на стекнатите знаења од повеќе наставни предмети, но и стекнување на нови
преку набљудување, експериметирање, што во училишни услови тешко може да се реализира. Истовремено се обрнува
внимание на емоционалниот и социјалниот живот на учениците: воспоставување на пријателски односи меѓу учениците и
негување на другарски и хумани меѓусебни односи.

Цели на наставата во природа :

- поттикнување и унапредување на здравствената состојба на учениците, правилен психофизички и социјален развој
- создавање основа за усвојување на активен , здрав, и креативен начин на живот и организирање и користење на
слободното време
- проширување на знаењата и стекнување на нови знаења и искуства за непосредната природна и општествена средина
- развивање на еколошката свест и поттикнување на личната и колективната ангажираност на учениците за заштита на
природата ;
- социјализација на учениците и стекнување на искуства за колективен живот со развивање на толеранција и одговорен
однос кон себе , другите , непосредната околина и културното наследство;
-развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности

Задачи на наставата во природа :.
- развивање на способностите за насочено внимание, воочување, селективно воочување и бележење на основните својства
на објектите како и нивната поврзаност со конкретни општествени и природни услови

-поттикнување на самостојноста во процесот на стекнување на знаења преку непосредно истражувачка работа;

-Оспособување на учениците за поврзување факти и класификација на факти според степенот на значење; употреба на
различни извори на занење; самостојно учење; практична примена на знаењата во животот.

- Развивање на еколошката свест кај учениците, љубопитност; чувство за проблемски ситуации; упорност и истрајност;
интерес за користење на дополнителни извори на знаење (литература, разговори со локално население и со стручни лица);
свест за зачувување на природата, природните реткости и други материјални и духовни богатства

- развивање на способност за снаоѓање , ориентација во простор и време – оспособување на учениците за безбеден и
правилен претстој во природа;

- развивање на правилни хигиенско – здравствени навики

- поттикнување навики за редовни физички активности за што почест претстој во природата;

- формирање на навики за редовна и правилна исхрана , правилно сменување на работата, одморот и сонот;

- разбирање и почитување на разликите помеѓу поединците;

Планирање на настава во природа :

При планирањето и организирањето на наставата во природа појдовна основа е природно - научното подрачје со
интегрирање на останатите подрачја – македонски јазик, општество, математика, природни науки, ликовно образование,
музичко и ФЗО.

Наставата во природа нуди можности за интердисциплинарно поврзување на содржините од различните наставни предмети
и другите воннаставни активности.Планирање на содржините се врши врз основа на наставните програми од
задолжителните и изборните предмети , од кои се издвојуваат содржините кои се соодветни за остварување на целите и
задачите за настава во природа , а одговараат на условите во кои се реализираат. .

Место на престој : Струга

Време на реализација: месец мај

Учесници –ученици од петто одд.

Релација Василево- Струга- Василево

Место на тргнување : Василево

Превоз и патување –превоз на учениците ќе се врши со автобус

Начин на финансирање:
- наставата во природа ќе биде финансирана од страна на родителите /старателите
- наставата во природа ќе ја реализира Туристичка Агенција која што ќе биде избрана од страна на училишната комисија, а
која ќе ги исполнува сите потребни и пропишани критериуми

-за безбедноста на учениците ќе се грижат одделенските раководители на петтите одделенија

Содржините од наставната програма

Содржини (теми) од кои е направен избор за реализирање:

Македонски јазик
1. Раскажување настан
2.Опишување ( растение, езеро, река , град)
3.Обработка на текст : Приказна за галебот Арчибалд
4. Посета

Математика
1.Прибирање и средување на податоци ( население, населени места, реки,планини, езера и сл.);
2.Претставување и читање податоци- табеларно , графички
3.Плоштина, плоштина на правоаголник(игралиште, трпезарија, спална, училница)

Општество
1.Културно наследство на тлото на Република Македонија

2.Споменици на културата

Творештво
1.Изработка на албум за културно наследство

Физичко и здравствено образование
1. Одење
2. Народни ора
Ликовно образование
1. Дизајн и визуелна комуникација, мотив: Планетата земја
2. Простор, сликање, мотив: Да засадиме дрвце

Музичко образование
1.Слуховно пеење на изучените песни

1. План на наставните содржини по подрачја

Ден

Наставен предмет

Македонски јазик

Наставни содржини

-

Математика
Општество

-

Раскажување настан (езеро, река, планина)
Прибирање и средување податоци ( население ,
населено место, езера, реки)
Културно наследство на тлото на Р.Македонија
Слуховно пеење на музички песни

1

Музичко образование

Математика

-Претставување и читање податоци (табеларно и графички)

Македонски јазик

- Писмена вежба : опишување ( езеро, река, град и сл.)

Ликовно образование

- Дизајн и виз. комун.-планетата Земја-нашиот бисер
Охридско Езеро

Физичко образование

- Одење со долги и кратки чекори во природни услови
2

( игри без граници)

Ден за организирани

3

посети

Ќе бидат посетени места кои се наоѓаат во непосредна
близина на објектот каде ќе бидат сместени а прецизно ќе
бидат наведени во Програмата, откако ќе биде избран
најповолниот економски оператор.

Македонаки јазик
Математика

-

Обработка на текст: приказна за галебот Арчибалд
Плоштина, плоштина на правоаголник
Споменици на културата
Изработка на албум : Културно наследство на
Р.македонија( творби, цртежи и сл.)

Општество

4

Творештво

Дел од активностите ќе се реализираат во училница опремена спрема Нормативот за простор.

Поаѓање :
Василево-Скопје- Гостивар( Вруток)- Радика- Мавровско Езеро -Струга
Враќање :
Струга – Ресен- Битола- Прилеп –Неготино –Радовиш- Василево

Предлог за посета на објекти:
Струга: изворот на Црн Дрим, Струшка чаршија,( занаети)
Охрид: архитектура на куќите, Св. Наум, Плаошник, Самоилова тврдина, амфитеаторот, Охридско Езеро со кајче, Охридска
чаршија, ( занаети-охридски бисер)

За учениците кои нема да одат на Настава во природа ќе се реализира настава во училиштето

Куќен ред :

Време на
реализација

Активности

7.00

Будење

7.00 - 7.30

Миење и местење на креветите,
средување на собите

7.30 - 8.00

Појадок

8.00 - 8.30

Преглед на собите

8.30-8.45

Одење на настава

9.00- 9.40

Прв час

9.45-10.25

Втор час

10 минути одмор
10.35 - 11.15

Трет час

11.20-12.00

Четврти час

До 12.30

Враќање во објект од наставата

До 13.00

Подготовка за ручек

13.00-14.00

Ручек

14.00-15.00

Попладневен одмор

15.00-16.00

Подготовка и спремање на собите

До 16.15

Ужина

16.15 -17.00

Слободни активности

17.30-19.00

Организирани активности( спортски,
забавни)

19.15-19.45

Вечера

20.00 -21.30

Вечерна забава ( приредби, квизови)

21.30 – 22.00

Подготовка за легнување

22.00

Легнување

Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на
учениците од основните училишта со Бр 10-404/1 од 01.11.2010 година, Стручниот тим изготви

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ
ПРИ ООУ„Гоце Делчев“ - Василево

Програмата за изведување на
еднодневната екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „ Гоце Делчев“ - Василево “ – содржи:
1.

ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ

-

Да се прошират и применат знаењата за одредени појави и објекти во градот Скопје и неговата околина

-

Да се запознае дел од културата и начинот на живеење во главниот град

-

Да се поттикнат и манифестираат позитивни емоции кон националните, културните и естетските вредности

-

Да се развие позитивен однос и да се изградат еколошки навики и култура на однесување во сообраќајот

2.

ЗАДАЧИ

- Изучување на одредени појави и објекти во градот Скопје и неговата околина
- Запознавање со дел од културата и начинот на живеење во главниот град

- Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности
- Градење еколошки навики и култура на однесување во сообраќајот

3.

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ

Посета на аеродромот Скопје- разгледување на работниот простор, вработените и нивните задачи, набљудување и одблиску
запознавање со тоа како е уреден еден аеродром, како изгледаат авионите, набљудување како полетуваат и слетуваат и се она што
треба учениците да знаат за воздушниот сообраќај

Посета на Скопското Кале - панорамско разгледување на Скопје, запознавање на позначајните објекти, реката Вардар,
сообраќајници, културно-институционални објекти

Посета и прошетка низ Старата Скопска Чаршија,Македонско село - разгледување на стари градби, запознавање со стари
занаети, производи кои се изработуваат

4.
5.
-

РАКОВОДИТЕЛ НА ЕКСКУРЗИЈАТА
Стручен актив одделенска настава – трето одделение
ОДДЕЛЕНСКИ РАКОВОДИТЕЛИ

6.

ВРЕМЕ НА ИЗВЕДУВАЊЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ

-

месец Мај

-

1 ден

7.

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ

- Локации за посета: Аеродром Скопје, Скопско Кале, Стара Скопска Чаршија
- Правци на патување:
7.00 часот - Поаѓање од Василево кон Скопје, упатување кон првата локација за посета - аеродромот “Александар Велики“;
10.00 часот - Пристигнување на аеродромот “Александар Велики“
11.00 часот – упатување кон градот, следна локација – Скопско Кале
13.00 часот – пауза за ручек
14.00 часот – упатување кон Старата Скопска Чаршија,
16.00 часот – поаѓање назад кон Струмица

8.

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

- Спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди за организирање на екскурзија со објавување на огласт во најмалку два
дневни весника – еден што се издава на македонски јазик и еден што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
кои зборуваат јазик различен од македонскиот: Формирање на комисија за прибирање на понудите и спроведување на постапката.
- Автобусот треба да ги задоволува условите според правилникот (доколку бројот на пријавени ученици го надминува капацитетот на
патници на еден автобус ќе се ангажираат 2 автобуси или 1 регуларен и 1 минибус)

9.

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ

Трошоците за екскурзијата ги покриваат родителите на учениците. Финансиските средства родителите ќе ги уплаќаат на
самофинансирачката сметка на училиштето.

Врз основа на член 23 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010) и член 20 од
Статутот на Училишниот спортски клуб Цвет од Василево,
на Основачкото Собрание одржано на ден 10.11 2010 година, се усвои и донесе следната :

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН СПОРТСКИ КЛУБ
ЦВЕТ од ВАСИЛЕВО

ОПШТИ НАЧЕЛА

Врз основа на одредбите на Законот за здруженија и фондации на РМ како и Статутот и целите на своето дејствување,
УЧИЛИШНИОТ СПОРТСКИ КЛУБ ЦВЕТ од Василево (во понатамошниот текст на Програмата со назив: УСК), ќе
реализира активности од областа на спортот и спортските активности во ОУГоце Делчев, според афинитетите на учениците и
условите за реализација на истите.
За остварување на задачите и целите кои произлегуваат од Програмата за работа на УСК, потребно е ангажирање пред
се на стручниот кадар во училиштето, раководните структури и родителите на учениците како и други релевантни фактори
во општината.

Планирање и развој

Глобалниот план за развој на УСК и спортски активности во рамките на Програмата за работа на клубот, ќе ги содржи
следните подрачја :
ОБЈЕКТИ :
КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ
■ Користење на училишни сали и терени за спорт и рекреација на учениците.
■ Користење на други терени и објекти за спорт и рекреација во општината.

АКТИВИОСТИ:
СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Во рамките на реализацијата на спортските активности и што помасовно опфаќање на учениците кои сакаат да се
занимаваат со спорт, УСК ќе формира повеќе секции во разни спортови како што се во: кошарка, одбојка, фудбал, ракомет,
пливање, стрелаштво, планинарство, теннис, пинг-понг и други спортски дисциплини. Преку редовните тренинзи во
наведените спортски секции, ученг~ите ќе ги откриват своите спортски склоности и талент, кои преку стручна и
континуирана работа и тренинзи ќе се развиваат во идни спортисти и натпреварувачи и потенцијални репрезентативци во
националните спортски селекции на Република Македонија.
За таа цел, ќе бидат изготвени стручни програми за работа за секоја спортска секција поодделно со распоред на
тренинзите и натпреварите на секциите.

НАТПРЕВАРУВАЧКИ АКТИВНОСТИ

Покрај редовните тренинзи, спортските секции и екипи на клубот и училиштето, ќе имаат и натпреварувачки
активности со учество на училишни натпревари организирани од соодветните
училишните спортски асоцијации. Со
учеството и настапите на натпревари, младите спортисти ќе го стекнуваат
потребното натпреварувачко искуство за што поголем развој како спортисти и натпреварувачи.
Секциите и екипите на клубот во наведените спортови, ќе земат учество на натпревари на локално ниво кои ќе ги
организира клубот и локалната самоуправа, потоа на регионално ниво и државно ниво во организација на соодветните
државни спортски федерации, како и на меѓународно ниво во рамките на соработката со училишни спортски клубови и
друштва од. други земји.

МЕДИЦИНСКО- ЗДРАВСТВЕНИ АКТИRНОСТИ
Со оглед на се поголемата присутност на физички и телесни деформитети кај младата популација односно учениците,
УСК ќе формира секција за Кинезитерапија, преку чија работа на соодветни стручни лица со соодветни вежби ќе се помага
на младите лица и децата за делумно отклонување и намалување на деформитетите и јакнење на организмот.

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
За успешна реализација на Програмата за работа, клубот ќе инвестира во стручното усовршување на стручните кадринаставници во клубот, преку набавка на стручна литература во вид на стручни книги и видео материјали, како и преку
испраќање и присуство на стручни семинари и курсеви, како во земјата така и во странство.

МАТЕРИЈАЈНО- ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

СОПСТВЕНИ ФИНАНСИИ
-

Членарина од учесниците во спортските ппсоли

-

Спонзори и донатори

-

Самофинансирање од страна на родителите

ФИНАНСИИ ОД БУЏET
- Средства од буџетот на општината
- Средства од соодветната училишна спортска асоцијација
СПОНЗОРИ И ДОНАТОРИ

-

Периодични барања до стопанските и нестопанските организации

Изготвување на проект-програми за активности од областа на спортот, спортската рекреација и здравствени
акции и манфиестации за конкурирање кај соодветните општински и државни институции како и кај странски финансиски
организации.

12.Подршка на учениците

-

Постигнување на учениците

Во нашето училиште ученикот е главен субјект при реализацијата на воспитно-образовниот процес. Во таа насока,
училиштето ги превзема сите потребни активности за да им овозможи на сите ученици подобри услови и можности за
постигнување на солидни образовни резултати. Училиштето води целосна и уредна евиденција за напредокот,
постигнувањата, редовноста и поведението на учениците, како и за нивниот социјален, емоционален и интелектуален
развој. Постојано, во текот на годината, стручната служба и наставниците прават анализи запотребите на учениците, но и за
наставниците, кои ќе доведат до подобрување и унапредување на наставата. Во овој дел акцент се става и на
идентификацијата и утврдување на потребите на надарените учемици, како и на ученици со посебни потреби. Стручните
активи за во својат програма за работа имаат планирано реализација на нагледни часови со користење на методи на
активна настава и ефективни инструменти за оценување на знаењето на учениците.
-

Превентивни програми

Превентивните програми кои планираме да се реализираат во нашето училиште имаат за цел проширување на знаењата на
учениците за одредени актуелни теми како и развивање на животни вештини со што би се отфрлиле неприфатливите
облици на однесување. Воедно ќе допринесат за развивање на сопсобностите и вештините на учениците за донесување
исправни одлуки и решавање проблеми. Превентивните програми ќе опфатат теми од областа на здравјето и здравиот
начин на живеење, правилна исхрана, заштита од заразни болест, правилна организација на слободното време и понуда на
спортски содржини. Значајно внимание ќе се посвети на присутноста на насилството, видови на насилство и начини на
негово спречување, како и промовирање на ненасилна комуникација и развивање на другарството. Безбедноста на
учениците во училиштето како важен елемент исто така ќе биде дел од овие програми кои ќе се реализираат во соработка
со надлежните институции. Превентивните програми ќе се реализираат преку редовната настава(одделенски час-програма
за животни вештини, избормна ннастава како и вон наставни активности.)
-

Безбедноста во училиштето

Еден од приоритетите во нашето училиште е да обезбедиме колку што е можно поголема заштита и безбедност на
учениците и на вработените. Постојат пропишани мерки за безбедност на учениците кои се однесуваат на безбедноста во
самата училишна зграда, како и безбедноста во училишниот двор, за време на одморите. Редовно се одвиваат дежурства
на учениците и наставниците, според однапреднаправен распоред. Учениците од одделенска настава се згрижени и по
завршувањето нна часовите одстрана на дежурниот наставник, се додека не ги земат родителите, а за тоа се води редовна
евиденција. Училиштето има изработено План за заштита и спасување кој предвидува заштита на учениците и вработените
во училиштето од елементарни непогоди.
-

Позитивна социо-емоционална клима

Промените што се случуваат во општеството и воопшто во светот, и брзиот развој на технолошките процеси особено се одразуваатврз
човекот и семејството како основна клетка во општеството. Таквите промени се особено стресни и се одразуваат на сите и на најмалите
членови-децата. Децата своите и проблемите на семејството ги носат во училиштето. Првите интеракции и комуникација се одвива
помеѓу наставниците и учениците. Сите наставници не умеат да се справат со одредено однесување на учениците поради што погрешно
се толкува и создава вознемиреност и кај наставникот и кај ученикот. Лошо се одразуваат и на личноста, на училишната клима и
воспитно-образовниот процес. За учениците кои покажуваат негативни промени во однесувањето(асоцијално, антисоцијално
однесување, емоционални проблеми, отсуство од настава, намалување на успехот) училишниот психолог ќе реализира индивидуални
разговори и работилници. За реализација на овие работилници и други групни активности со учениците и нивните родители, ќе се
изготват акциски планови и програми за работа, во зависност од видот и проблемите на учениците.

13.Програма за грижа за здравјето на учениците

Здравствената заштина не дел од воспитно-образовната работа на училиштето и се однесува на развивањето на здравствена
културана учениците и чување на сопственото здравје и околината.Здравствената заштита се реализира преку содржини за
здравствено-рекреативно образование низ адекватни содржини во процесот на наставата.Здравствената заштита во нашето
училиште оваа учебна година ќе се рализира преку следниве содрѓини и активности:

-ХИГИЕНА ВО УЧИЛИШТЕТО
Училиштето пред почетокот на учебната година ги прави сите неопходни активности за дезинфекција и дезинсекцијана
училишните просторииод чистење на училиштето,училниците и инвентарот од страна на техничкиот персонал. Училиштето
преку советодавна работа ,училишни акции ,предавања ,работилници и слично во текот на учебната година ја потикнува
свеста кај учениците за одржување на хигиената. Дежурните наставници за време на одморите , а и сите други наставници за
време на часовите се грижати интервенираат во однос на одржување на хигиената во училиштето и училишниот двор.
Одделенскиот раководител во своето одделение постојано работи превентивно и реагира во ситуации кога не се одржува
хигиена , а правилата на однесување и обврски на учениците се запишани во кодексот на однесување. Училиштето
кунтинуирано во текот на целата учебна година обезбедува средства за чистење и дезинфекција на просториите.

-СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Систематскиот преглед се реализира според распоред од Здравствен дом-Струмица. Со систематскиот преглед ќе бидат
опфатени учениците од I ,III ,V ,VII одделение. Систематскиот преглед се реализира во училиштето во присуство на одд.
Раководител,а стоматолошкиот преглед се врши со стоматолочка клиника. При запишување на децата во I одд.
задолжително се и потврда за редовен стоматолошки преглед како услов за запишување. Учелиштето задолжително ги
испраќа вработените на систематски преглед и бактерилолошко испитување.

-ВАКЦИНИРАЊЕ
Со календарот за имунизација и вакцинација опфатените се учениците на 6-7 години и 12-13 години. При запишување на
децата во I одд. задолжително се бара потврда за примена вакцина како услов за запишување.

-ЕУКАЦИЈА ЗА ХИГИЕНА И ЗДРАВА ИСХРАНА
Училиштето планира и реализира едукативно предавање за одржување на хигиената ,хигиена при користење на
тоалетите,хигиена пред и после јадење . Свеста за важноста за здрава исхрана како важен фактор за здравјето на учениците
се потикнува преку предавање ,работилница и индивидуална свест за учениците организирани од училиштето и преку
настава реализирано во текот на целата учебна годин.

14.УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО

Училишна клима и односи во училиштето
Училишната клима претставува воспоставен амбиент во училиштето и
чувствуваат и однесуваат вработените, учениците и останатиот персонал.

е одраз на тоа како во него се

Позитивна клима
Во формирањето на позитивна училишна клима најголемо влијание има директорот на училиштето, но исто
така во нејзиното формирање силно учествуваат и наставниците и учениците со своите ставови и однесувањето,
како во училиштето така и надвор од него.

Позитивна клима = Добра организациска структура
За да се постигне позитивна клима во нашето училиште се врши перманентна контрола и евалвација на
учениците и се прават заложби за поголемо учество на родителите во образовниот процес преку формални и
неформални средби.
Заложби за воспоставување на уредна и пријатна атмосфера за работа и вклученост на трите најважни
фактори за квалитетен воспитно-образовен систем - учениците, наставниците (стручни соработници) и
родителите.
Дисциплина
Постојано се бараат начини за подобрување на дисциплината во училиштето.Дисциплината е поќитување
на кодексите и правилата но и создавање на стимулативна средина за учениците со што секоја учебна година
согласно она што е лоцирано како проблем се бараат решенија
Континуирано водење разговори со учениците и нивните родители од страна на стручната служба за

заштита, грижа и благосостојба на учениците.
Водење грижа за учениците и нивното однесување преку редовно и активно дежурство од страна на
наставниците - преку определена програма.
Спроведување работилници на часовите по животни вештини, додатните, дополнителните и СУА преку кои
ќе се допре до емоционалните, физичките и социјалните потреби на учениците и ќе се развие емпатија
помеѓу нив.
Организирање работилници од страна на стручната служба во делот на: спречување конфликти, решавање
конфликтни ситуации, комуникација, јакнење самодоверба и самодисциплина итн.
Проценување и идентификација на учениците со проблеми со дисциплината и социјализацијата од страна
на наставниците и одделенските раководители преку организирање на социјални и забавни активности.
Изградба на механизми за следење на социјалното однесување на учениците – евидентирање во соодветна
документација.

Естетск и функционално уредување на просторот во училиштето

Училиштето континуирано естетски се уредува и тоа според теми кои ќе ги определи наставничкиот совет.Тимот за естетско
уредување континуирано ја следи состојбата и со помош на директорот обезбедува сретства за ова цел.Естетското
уредување и одржување на училниците е одговорност на предметните и одделенските наставници .

Уредување за училишниот двор од страна на учениците и наставниците – на тој начин се јакне дружењето и
взаемното поќитување
Мулти- културализам
Заедницата во кое живееме е со мнозинство македонско население и припадниците на другите заедници се
застапени во помал процент. Досега не се забележани некои посериозни слуцаи на етничка нетрпеливост
меѓу учениците. Но, за да се подобри соработката и да се зголеми другарувањето помеѓу децата од
различните етникуми нашето училичте ги планира следните активности: Организирање работилници во кои
ќе бидат вклучени ученици од различни етнички групи со цел меѓусебно запознавање, развивање на почит
и однос кон различностите;
Изработка на акционен план за активностите кои ќе се реализираат во поглед на оваа
прашање и развивање соработка со другите училишта од нашата општина;
Посета на семинар за развој на мулти - културализмот и надминување на етничките бариери
меѓу различните етникуми.
Односи меѓу сите структури
Односите меѓу сите структури училиштето ги негува во континуитет со отворена комуникација и планирање на
заедничко еднодневно дружење на сите вработени на крајот од учебната година.
За таа цел се планирани следните активности:
 Анализа на критичните точки во комуникацијата помеѓу одредени структури во училиштето, се предлагаат
заеднички состаноци-работилници, дебати на кои ќе се разгледуваат слабостите на комуникацијата и се

предлагаат нови начини на комуникацирање. Најпожелени начини за надминување на тие појави би биле:
натпревари, заеднички прошетки, раборилници, заеднички

прослави, екскурзии, коктели, свечености,

посети и сл. кои би имале за цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и
соработка.
 Подобрување на односот наставник - ученик; ученик - ученик и ученик - родител - средина. Тоа би се
постигнало преку:
- Организирање на обуки и работилници за комуникациски вештини и лидерство за вработените;
- Организирање на јавни дебати за учениците, родителите и наставниците, поврзани со секојдневните
проблеми со кои се соочуваат учениците;
- Изработка на веб-страна за информирање на јавноста за резултатите, проблемите и постигањата на
училиштето во целина.

15. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ТИМОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Професионалниот развој претставува планиран, партиципативен и континуиран процес, кој го поддржува
развојот на поединци и ги задоволува променливите потреби на училиштата. Започнува со систематско
идентификување на сегашните и идните потреби на индивидуално ниво и на ниво на училиште, што води кон
договорни начини на делување со цел пoддршка и развој. Професионалниот развој се однесува на задоволството
од работното место за поединецот и обезбедување на поголема ефективност за училиштата во кои тие работат.
Професионалниот развој го поддржува кариерниот развој така што им дава можности на оние кои бараат
промоција, и преку зајакнување и консолидирање на искуствотото на сите вработени.

1.

Планирање на професионалниот развој

2.

Воспоставување приоритети за планирање и имплементирање на
професионалниот развој во училиштето

3.

Планирање на односите помеѓу професионалниот развој на вработените и потребите и приоритетите на

училишниот развој
4.

Видови активности за професионален развој

Планирање на професионалниот развој

Резиме на процесот
1 фаза - идентификување на потребите од професионален развој
2 фаза - поставување приоритети за професионален развој
3 фаза – развој на планот за професионален развој и мониторинг
4 фаза – имплементирање на активностите за професионален развој
5 фаза – крајна евалуација / анализа на резултатите

Приоритети на тимот за професионален развој се:


Идентификување на потребите на индивидуалните наставници и класифицирање на информациите



Одлука за приоритетите на професионален развој кои ќе помогнат во имплементирање на развојниот план

на училиштето


Објаснување на насоките за професионален развој на вработените и нивно инвовирање во креирање на

истите


Одлука за соодветна распределба на ресурси (финансиски и човечки)



Изготвување на план и додавање на планот кон развојниот план на училиштето



Објаснување на планот за развој на вработените



Имплементирање на планот за развој и редовен мониторинг за да се обезбедиат информации/докази дека

професионалниот развој има вистинско влијание на квалитетот на наставата и учењето



Евалуација на ефективноста на планот преку користење податоците од мониторингот и обезбедување општ

повратен одговор до вработените


Употреба на информациите од евалуациите како помош во почетокот на планирањето за следната година

Тимот за професионален развој го сочинуваат претседателите на стручните активи, директорот на училиштето и
стручен соработник.

Професионално усовршување на наставниот кадар

1. Да се идентификуваат потребите на наставниот и раководниот кадар

- состанок со вработените
- разгледување на личните планови за професионален развој на наставниците/стручните соработници на ниво на
активи
- подготовка на програма за стручно усовршување на ниво на актив од страна на претседателот на активот
- формирање на тим за професионален развој

2. Да се изработи план за спроведување на обуките

- планирање на време за реализација на обуки
- место за реализација на обуката

- предвиден буџет за трошоци
- информирање на наставнички совет, совет на родители и училишен одбор

3. Да се обезбедат средства за реализирање на обуки

- изготвување на предлог проект
- изготвување на буџет за трошоци
- информирање на наставнички совет, совет на родители и училишен одбор
- контактирање со консултантите
- презентирање на проектот и буџетот пред релевантни фактори за обезбедување на средства
- Обезбедување на средства

4. Да се реализираат обуките

- Распишување на оглас
- Избор на најсоодветен понудувач
- формирање на групи
- изготвување на план и програма за активностите
- Спроведување на обуките
- Следење на реализирањето на обуките

5.Да се применат стекнатите знаења во наставата

- изготвување на план за примена на знаењата во наставата
- реализација на наставата со примена на знаењата стекнати од обуките

6. Да се оценат спроведените обуки

- изработка на инструменти за следење
- следење на примената на добиените знаења во наставата
- анализа и давање на препораки

Формат за планирање на потребите од професионален развој
Приоритети за
личен развој од
СЕУ
Потреби за
личен развој на
наставниците
(од извршена
самоевалуација
за
професионален
развој)

Управување со
проектен циклус

Комуникација и тимска Планирање на наставата и оценувањето
работа

Стекнување на
Стекнување на
Подигање на нивото на наставата
практични знаења и теоретско знаење и
Поуспешно реализирање на наставни планови и
вештини за начинот на практични вештини и
програми
управување со
техники за комуникација Иновирање на работата на стручните активи
проекти од
Запознавање со
Оспособување на наставниците за избор и
планирање, преку
правила кои го
користење на соодветни техники на оценување
спроведување до
одредуваат текот на
крајно оценување на комуникацијата меѓу
ефектите од проектот. луѓето
Применување на
Градење вештини за да
методи и инструменти се идентификуваат ,
за изработка на
елиминираат или
логичка рамка ,
намалат причините кои
аплицирање,
доведуваат до пречки во
набљудување и
комуникацијата.
оценка на проекти во
насока на

Активности

Ресурси

Критериум за
успех

подобрување на
работата на училиш
Поим и дефиниција за
проектот
фази на проектен
циклус
Планирање на целите
Логичка рамка
Креирање буџет
Предлог проект
Процес на
аплицирање
Наблудување
Соодветна
литература,
графоскоп,
ЛЦД проектор
Примена на алатки за
проектно планирање
Идетификација на
проблемите и
приоритетите,
Самоиницијативност
за решавање на
проблемите

Вовед во комуникација
Типови на комуникација
Двонасочна
комуникација
Стилови на личност
Активно слушање
Типови на одлуки
Ефективни состаноци
Планирање состаноц

Планирање на работата на наставниците
Планирање на работата на стручен актив
Оценување и самооценување на учениците и
наставниците

Соодветна литература, Проектор
графоскоп,
ЛЦД проектор
Идентификација на
фактори кои се пречка
во комуникацијата
Успешно толкување на
говоирните или
телесните пораки
Вештини за планирањ

Поквалитетно планирање на наставните планови и
програми
Подигање на квалитетот на наставата
Стекнување трајни зn

ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО УЧИЛИШТЕТО
A.
B.
Воспоставување на систем за
Донесување одлуки за
идентификување на тоа што
приоритетите на училиштето,
им треба на наставниците за
врз основа на внатрешни и
поддршка на нивниот
надворешни иновации и
професионален развој.
промени
C.

D.
Идентификување на
ресурсите неопходни за
поддршка на програма за
професионален развој.

E.

Спроведување на годишни
интервјуа за професионален
развој на индивидуални
наставници.

F.
Инволвираност на
вработените во
изготвувањето и
усогласувањето на
училишната програма за
развој на вработените.

G.

Класифицирање на
информациите за
индивидуалните потреби на
наставниците и нивно
балансирање со потребите на
училиштето.
H.

Воспоставување на системи
за мониторинг со кој ќе се
обезбеди дека програмата за
професионален развој го има
вистинското влијание врз
квалитетот на наставата и
учењето.
I.

Користење на резултатите од
мониторинг и евалуацијата за
потребите на идното
планирање на
професионалниот развој.

J.
Обезбедување повратен

Поттикнување на искусните

одговор до вработените за
ефективноста на планот на
крајот од годината.
K.

вработени да бидат во улога
на ментори за да помогнат во
дисеминирањето на
иновациите во училиштето
L.

Основање на комитет за
професионален развој за да
се договорат приоритетите и
кој ќе изготви годишна
програма за професионален
развој

Споделување на приоритетите
за професионален развој со
другите училишта преку
воспоставување на мрежи за
взаемна поддршка

ВИДОВИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Активности/обуки со фокус од училиштето;



Активности/обуки во училиштето;



Надворешни активности/обуки;



Планирање и мониторинг на курикулумот;



Разговори помеѓу наставниците;



Менторство помеѓу колегите



Состаноци на предметните/интересни групи во годината;



Разговори во врска со кариерниот развој;



Поврзување со надворешни агенции;



Време за читање и потсетување;



Набљудување на другите наставници во училницата;



Тимска настава;



Посети во други училишта



Комитети, работни групи и групи за планирање



Инволвираност во евалуацијата;



Договарање за описот на работата;



Интервјуа за професионален развој помеѓу директорот и наставникот;



Колегиуми; Можности за преземање на разни задолженија

На 20.12.2017 се одржа обука на наставниците од одделенска настава под наслов „ Поим за алгоритми и
програми, совладување на алгоритамско размислување преку игра и креирање едноставни програми“. Оваа обука
беше организирана од Биро за развој заедно со МОН.
Исто така се одржа уште една обука за „Работа со лица со оштетен вид“ која беше организирана од Сојузот на
дефектолози и на која присуствуваше педагогот Томе Јанев.
На работен состанок за Меѓуетничка интеграција беа присутни Виктор Христов, Слаџана Тимова и директорот на
училиштето Стојан Тимов. Овој работен состанок се одржа во Скопје и беше организиран од страна на УСАИД.
Во јуни оваа година се одржа интерна обука за „Професионални компетенции кај директорите, стручните
соработници и наставниците во училиштето и изготвување личен план за професионален развој“. Оваа обука
беше одржана од друштво за консалтинг и услуги КОУЧИНГ – Н и на истата присуствуваа наставниците,
директорот и стручната служба.

АНАЛИЗА НА ПРАШАЛНИК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Наставниците пополнија прашалник за професионален развој при анализа на одговорите се добиени следниве
резултати:
Понудени теми:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Техники за учење во наставата, нови методи,
интерактивно учење и поучување
Интернет и основни интернет активности за
наставниците
Основни ИКТ вештини
Напредни ИКТ вештини
Учење на странски јазици (англиски, француски,
германски)
Тимска работа
Менаџмент во училница
Обука за тим лидери во училиштето
Обука за работа со деца со ПОП
Комуникациски вештини
Мотивирање на наставниците и учениците
Мотивирање на родителите и нивно
инволвирање во наставниот процес
Планирање, вреднување и оценување
Работа во комбинирани паралелки
Доживотно образование

Број на
наставници
10
2
2
14
3
1
2
3
15
3
15
10
4
3
6

Од табеларниот и графичкиот приказ се гледа дека наставниците најмногу имаат потреба од обуки со
следниве содржини : Мотивирање на наставниците и учениците, Обука за работа со деца со ПОП, Напредни ИКТ
вештини. Додека пак најмал интерес има за обуките Основни ИКТ вештини и Тимска работа.

16. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО
Во животот и работата на училиштето
За да се зајакнат капацитетите на дејствување на Советот на родители претходно се изготвува програма за работа, при што се детектираат
состојбите во училиштето од типот на потребни дефекти и поправки на инвентарот и подобрување на условите за работа, нивни идејни планови за
организација на активности во училиштето, родителите учествуваат во донесување на решенија и одлуки во интерес на сите субјекти во училиште и
реализација на истите, организирање на распоред за средби со родители и отворен ден за прием кои ќе бидат истакнати на огласна табла и др.
Во рамките на оваа активност училиштето остварува соработка со:

-

Семејството, родиелите на учениците

-

Индивидуани средби на родителите со наставниците, одд.раководители, стручните соработници и директорот на училиштето. Индивидуалните
средби се реализираат во определен приемен ден

-

На родителски средби се разгледуваат прашања од животот и работата на училиштето по однапред утврден календар и по потреба

-

Воспитно-образовни установи и организации

-

Културни и спортски институции и организации

Училиштето активно соработува и ги кристи можнстите што ги нуди локалната средина во текот на целата учебна година и
организира спортски и културни приредби, натпревари во кои се вклучува локалната заедница, а за тоа ги информира учениците,
родителите, локалната заедница и локалната самоуправа

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РОДИТЕЛИТЕ
Тргнувајќи од заедничките инереси на училиштето и родителите, ти се организираат во:
ОДБОР НА РОДИТЕЛИ на ниво на паралелка, кој му помага на раководителот на паралелката во остварувањето на програмските
задачи во врска со психофизичкиот развиток на учениците
СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ, на училиштето, кој води грижа за задоволување на потребите на учениците, постигнување подобри
резултати во учењето, правилно користење на слободното време, соработка со наставниците, давање помош во обезбедување подобри
услови за работа во учииштето и др. За таа цел Советот на родители изготвува годишна програма со приоритетни задачи. Родителите во
оваа учебна година ги организираат следниве активности:
-

Донесување и усвојување на Годишната програма 2018 / 2019 - год., за работа на Советот на родители

-

Запознавање на родителите со Годишната програма за работа на Училиштето и усвојување на истата

-

Вклучување на родителите (во организирањето на слободните и ученички активности, на културно-забавниот живот на
учениците, на опшествено корисна работа, уредување на Училиштето-ентериерот и екстериерот, пошумување)

-

Организирање на хуманитарни акции по потреба( Во соработка со семејство нашето училиште континуирано ги следи и излегува
во пресрет на наши ученици на кои им е потребна била каква помош без разлика дали е од потреба помош од финансиски
средства, храна и облека за потреба од секаков вид незгоди: природни несреќи, болест, социјална загрозеност.)

-

Разговор за организирање на екскурзии

-

Давање поддршка на наставниците за олеснување на работа со ученици со потешкотии во учењето, а посебно ја поддржуваат
соработката за напредување на ученици – таленти.

-

Особено даваат придонес и ставаат акцент за развивање на свест за меѓуетничка полеранција меѓу учениците, вклучување на
учениците од македонска и турска заедница во заеднички проекти во нашето училиште.

-

Дискутираат и дават свои предлози и сугестии во врска со здравата исхрана на учениците.

-

Помош од родитеите во организирањето на прославата на Денот на училиштето

-

Помош од родителите за подобрување на условите за работа на учениците

-

Разгледување на успехот и поведението на учениците-извештаи од квалификациони периоди

-

Разгледување на здравствената состојба на учениците-извештај од систематските и стоматолошките прегледи

-

Разгледување на соработката на родиелите со наставниците, стручната служба и директорот на Училиштето

-

Организирање на соработката на родителите со наставниците, стручната служба и директорот на Училиштето

-

Организирање на работилници за запознавање на родителите со нивните права и обврски

-

Анализа на работата во изминатата учебна година

-

Изработка на брошура/флаер за информирање на родителите за учебната 2018/2019.

17. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО
Улогата на комуникацијата во јавноста во работата на современото училиште е посебно значајна за формирање на
имиџот на училиштето и промоција на работата на училиштето. Таа е одлика на транспарентноста на активностите на
училиштето на дваесет и првиот век. Нашето училиште контиунуирано реализира културни, едукативни и воспитни
активности со населението кое живее и работи во локалната заедница. Реализираните активности и постигнувања во
соработка со воспитно-образовни установи, претпријатија и други установи лоцирани во локалната заедница, учениците ги
презентираат својата работа, знаења и постигнувања пред медиумите, пошироката јавност и општината Василево
● Локална заедница
ООУ ..Гоце Делчев,, - Василево како воспитно-образовна институција е во постојан дијалог со локалната
заедница, остварува перманентна и континуирана соработка, вклучувајќи го локалното население и
родителите во реализација на училишните проекти, еколошките акции, унапредување на наставата и
промоција на работењето на училиштето. Овие активности ќе се реализираат низ повеќе форми на
групна работа: состаноци, средби, дебати, трибини, посети на институции и бизнис-компании во
локалното опкружување, собири и здружувања по одредени поводи во училиштето. Ќе се промовираат
постигнати резултати од различен вид, промовирање на проектни активности преку усна и пишана
информација, изложбени паноа, учество во медиумите и електронска комуникација
-

Институции од областа на културата

● Активно ќе учествуваме на сите објавени конкурси и натпревари и тоа: литературни и ликовни
конкурси, изложби, посета на културно-историски споменици и музеи, библиотеки, театар,
ликовни колонии, Дом на култура, кино-сали.
● Институции од областа на образованието
Овде ООУ ,,Гоце Делчев,, - Василево активно соработува со Министерството за образование и наука на
Република Македонија, соработка со Бирото за развој на образованието, комуникација со општинскиот
просветен инспектор. Соработката со наведените институции е континуирана и е од областа на воспитно –
образовната дејност на училиштето.

. Соработката ќе се реализира преку сите видови контакти,

комуникација (пишана, електронска, усна), преку посети на училиштето, организирање обуки и семинари,
работилници, хепенинзи, квизови на знаења,приредби, спортски натпревари, турнири, еколошки и
хуманитарни акции и други активности
● Невладини организации
На оваа поле ООУ ,,Гоце Делчев,, - Василево планира соработката со невладината огранизација „Тика“ , и
Планетум.
Спортски друштва
Имаме активна соработка со Федерацијата на училишен спорт – Струмица и секоја година се реализираат
натпревари на кои нашето училиште зема учество.
● Здравствени организации

Бидејќи грижата за здравјето на учениците е една од најзначајните задачи во воспитно-образовниот процес,
нашето училиште на овој план соработува со здравствени институции. Преку соработката со овие институции
перманентно, превентивно и континуирано ќе се заштитува здравјето на учениците.
И оваа учебна година ке биде застапена соработката со:
● Медицински центар – Струмица
● Центарот за социјални грижи - Струмица
● Медиуми
Соработката со медиумите е вежен дел во соработката со јавноста. Како и секое современо училиште и нашето
училиште има потреба од афирмација на неговата работа и постигнатите резултати, со цел јавноста да има увид
во начинот на работење, целите и резултатите што притоа се постигнуваат. На овој начин и ученичкото творештво
и постигања во разни области добиваат можност за поширока афирмација.На овој план е предвидена соработка
со повеќе печатени и електронски медиуми, како што се: ТВ Вис, списанијата за деца и млади: Развигор,
Другарче, Наш свет, дневниот печат. Како одговорно лице за остварување контакт со медиумите е директорот на
училиштето Г-дин Стојан Тимов
Активностите што ќе ги остварува училиштето во ова подрачје се следните:
- организирање на презентации за родителите за промовирање на соработката на училштето со родителите
- подготување и печатење на публикации за училиштето
- одбележување на значајни празнични денови во Македонија;
- одбележување на позначајни датуми од историјата на македонскиот народ презентирани на одделенските часови и
посебни организирани настани
- организирање и одржување приредби пред родителите и локалното население

- соработка со основни и средни училишта, библиотека, кино - театар, домот на културата, историски локалитети и
објекти, друштва на писатели и уметници

ПРИЛОЗИ

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА
Вовед
Директорот во Основното училиште со својата позиција и улога што ја има како менеџер во работата на
училиштето има голем број права и обврски за постигнување на што подоби резултати во работењето.
Процесот на децентрализацијата во образованието наметна промени на неколку нивоа и во повеке сегменти
на образовниот процес. Целта на овој процес е да се обезбеди подобрување на квалитетот на образовните
услуги, контрола на образовниот процес и резултатите од него.
Постојат повеке фактори кои влијаат на квалитетот на училиштата и тоа: цврсто и ефикасно водство,
соодветни наставни планови, инспиративно безбедна средина во сите училишта, воспоставен систем на план и
контрола. Една од најважните вештини која треба да ја поседува директорот за успешно водење на училиштето е
планирањето. Добро подготвена програма служи како патоказ која го води училиштето до саканата цел.
Ќе бидат планирани мерки и активности за правилно менаџирање со расположивите финансиски средства на
училиштето, што е основен предуслов за квалитетно и навремено одвивање на воспитно-образовниот процес.
Неправилното трошење на финансиските средства, надвор од рамките на рационалното, наменското и
ефикасното користење, дефинирано со постојните законски прописи доведува до блокирање на сметките на
училиштата и доведување во прашање на континуираноста на воспитно-образовниот процес. Оваа укажува дека
улогата на директорот како финасиски менаџер на училиштата се повеќе се зголемува, а со тоа и неговата
одговорност.
Посебно место во програмата ке биде посветено и на проучување и следење на законски прописи, особено
Измените и дополнувањата на Законот за основно образование и другите законски прописи кои се применуват во
текот на работењето во училиштето.

Годишната програма се планира врз основа на:
- Развојниот план и програма за периодот 2015 – 2019 година,
- Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2017– 2018 година,
- Извештаи од следење на воспитно-образовната работа на наставниот кадар,
- Предлози и мислења од наставнички совет.
Од анализата на резултатите во Годишниот извештај за учебната 2017/18 година е констатирано дека
просечниот успех е не променет од претходната учебна година. И понатаму особено големо внимание во
Програмата ќе биде посветено на педагошкото водење или водење за учење за подобрување на просечниот
успех, кое ке биде насочено на:





работата на наставниците и тоа пред се, на поучувањето и учењето на учениците
обезбедување на потребните услови за работа, обезбедување на наставни средства и помагала
квалитет на работниот живот, односно климата како важен предуслов во училиштето
успешно планирање на развојот на вработените.

Овие барања ке се исполнат ако педагошкото водство е ефикасно, се прилагодува на околината, ги
прилагодува сегашните и идните потреби за квалитетна работа на наставниците и ги води во професионално
усовршување според новонастанатите потреби.
Истотака во водењето за подобра работа на училиштето кое е пред се повеќе димензионално и вклучува
повеке концепти, ќе се настојува:



обезбедување и подготовка на услови за успешна реализација на наставните проблеми
следење, анализирање и вреднување на наставната работа





предлагање решенија за надминување на проблемите во поучувањето и учењето
проценување на потребите за развој на вработените и училиштето како организациски систем
организирање активности за развој на вработените користејќи ги расположивите ресурси во училиштето и
надвор од него
- применување различни принципи на мотивација на вработените.
Приоритетна задача



Мотивирање на талентираните и надарените ученици
Програмата за работа на директорот во училиштето ќе се изведува низ следните подрачја:
АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИСКО

Во рамките на оваа подрачје Директорот се јавува како иницијатор и организатор на административноорганизациските работи. Како орган на раководење ги спроведува насоките што ги донесуват Училишниот одбор и
стручните активи.

Работни задачи

време

Распределба на наставните планови и задолженија

Учебна 2018/2019г.

Распределба на задолженија околу тех. и др. подготвки

Учебна 2018/2019г.

Свикување состаноци на Наставничкиот совет и раководење со истиот.

Учебна 2017/2018г. Во

соработка со педагог и
психолог

Поднесување на Извештај за материјалното работење на училиштето

Учебна 2018/2019г.

Спроведување на правилникот за грижа и чување на инвентарот во училиштето

Учебна 2018/2019г.

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА РАБОТА

Педагошко-инструктивната работа подразбира стручно насочување на работата на наставникот.
Работни задачи

време

Учество во изработка на Годишна програмата за работа на училиштето

Август-септември

Учество во изработка на Програмата на стручните органи

Август-септември

Учество во реализација на проектите.

Учебна 2018/2019г.

Презентација на обработени стручни теми

Учебна 2018/2019г.

Тимска работа на училиштето.

Соработка со стручните органи на училиштето во врска со сите прашања од
воспитно-образовната програма на училиштето.

Учебна 2018/2019г.

Работа на стручните органи и тела.

Учебна 2018/2019г.

Учество и организирање на семинари во училиштето и надвор од него.

Учебна 2018/2019г.

Соработка со БРО за стручни прашања од областа на воспитно-образовната
работа и реализација на проектите.

Учебна 2018/2019г.

Соработка со локалната средина и со родителите

Учебна 2018/2019г.

АНАЛИТИЧКО-СТУДИСКА РАБОТА
Во рамките на оваа подрачје се врши анализа на извештаи, проекти и глобални тематски планирања на
наставниците.

Работни задачи

време

Аналитичко студиски работи од резултатите од примените проекти.

Учебна 2018/2019г.

Изготвување на извештај за резултатите на успехот и поведенијата на
тромесечието, полугодието и крајот на учебната година.

Учебна 2018/2019г.

Анализа на рализацијата на Годишната програма на училиштето во учебната
2017/2018 година

Август 2018г.

Проучување и анализа на глобалните тематски планирања н наставниците.

Септември 2018 г.

Аналитичко-истражувачка работа на другите проблеми и прашања од
воспитно-образовната работа на учишиштето за кои ке се јави потреба.

Учебна 2018/2019г.

ДРУГИ РАБОТИ
Во други работи и работни задачи спаѓаат материјално-техничките услови, финансиското работење и други
работи и работни задачи.

Работни задачи

Време

Обезбедување на материјално-технички услови за работа на училиштето.

Учебна 2018/2019г.
Учебна 2018/2019г.

Соработка со административната служба на училиштето.
Учебна 2018/2019г.

Соработка со Министерството за образование и наука.
Учебна 2018/2019г.

Грижа за хигиената на училиштето.
Учебна 2018/2019г.

Следење и увид во финансиското и материјалнот работење на училиштето.
Учебна 2018/2019г.

Насочување и давање на помош во организирањето на свеченостите и
приредбите во училиштето.
Учебна 2018/2019г.

Претставување на училиштето пред соодветните органи и институции.

ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Содржина

Носители

Време на реализација

Усвојување на планот за работа со родителите,

Одд. раководители(групна
родирелска средба)

Септември

Одд.раководители, ППС.

Октомври

Запознавање со успехот и поведението на крајот од
првото полугодие; педагошки предавања според
возраста на учениците и спецификата на одделни
паралелки.

Одд. раководители, ППС.

Ноември

Информирање за постигнатиот успех и поведението
на учениците на крајот на првото полугодие;

Одд. раководители, директор,
ППС.

Декември

Запознавање на родителите со Правилникот за
чување на инвентарот на училиштето,
Запознавање на родителите со училишните барања
и обврските на учениците,Договор за начинот и
времето на соработка на родителите со одд.
раководители,ППС и Директорот.

Индивидуални разговори со родителите чии деца
имаат потешкотии во учењето ,како и во односот со
друѓите ученици и наставници,
Посета на родителските домови по потреба.

информирање на родителите за организирано
зимување на учениците.

Индивидуални разговори со родители, чии деца
покажуваат слаб успех и социјално неадекватно
поведение.

Одд. раководители, ППС.

Јануари

Индивидуални разговори со родители чии деца
имаат потешкотии во учењето, како и во односот со
другите ученици и наставници; посета на
родителските домови по потреба.

Одд. раководители, ППС

Февруари

Индивидуални разговори со родители чии деца
имаат потешкотии во учењето и поведението.
Советување и договарање за превземање на
одредени активности.

Одд. раководители, ППС,
директор

Март

Информирање за успехот и поведението на
учениците за крајот на третото тромесечје; договор
за подобрување на успехот и поведението на
учениците до крајот на учебната година.

Одд. раководители

Април

Индивидуални разговори со родителите чии деца
имаат потешкотии во учењето и поведението.
Советување и договарање за превземање на

Одд. раководители, ППС,
директор.

Мај

одредени активности.

Соопштување на успехот и поведението на
учениците на крајот на учебната година,
доделување на свидетелства; Информирање на
родителите за организирано користење на летниот
распуст на учениците.

Одд. раководители, директор.

Јуни

Покрај овие задачи, Директорот ќе ги ивршува и административно-организациските и други задачи кои се
непосредно врзани со неговата работа и функција. За успешна реализација на задачите од Програмата,
Директорот изготвува месечни оперативни планови.
Годишната програма преставува динамичен процес која мора да се прилагодува на промените, на
внатрешните и надвоешните услови во кои училиштето работи. Ниту една програма не е конечена, што значи е
подложна на ревизија и по потреба ке се доработува и надополнува.

Месец Август

Содржини

Форми и методи

Работници и соработници

Реновирање на училишниот
простор(молеро- фарбарски
работи,поправки и реновирање)

Тимска работа

Стручни и помошни лица и службеници

Инструкциии за почетокот на
учебната година

Тимска
работа,изготвување
на концепт.

Наставници

Тимска работа

Тим, Директор

Состанок на Наставнички совет.

Изготвување на план за работа и
ангажирање на наставничкиот кадар
по предмети,часови,секции и
одделенски раководители.

Давање на дидактички насоки на
наставничкиот кадар за изработка на
годишни,тематски и дневни
планирања.

Тимот,Директорот,педагоот.

Работа на финансиски и
админстративен кадар.

Тимска работа

Тимот, Директорот, стр. служби.

Организирано учество во семинари за
стручно и педагошко усовршување на
наставниот кадар во Бирото за развој
на образованието.

Семинари

Учесници на семинари.

Месец Септември

Содржини

Форми и методи

Работници и сосработници

Изготвување на Годишна програма за работа
на Наставничкиот совет

Тимска работа

Директор, педагог, наставници.

Упатство во водењето на педагошката
едвиденција и документација (Запознавање со
евентуални измени).

Тимска работа

Директор, педагог

Увид во доставените глобални, теметски и
дневни подготовки, Програмата на стручните
активи и слободните ученички активности.

Непосреден увид
во реализацијата
на активната
настава.

Директор, педагог

Работа од финансиски и административен
карактер. Увид во дневниците за работа.

Непосреден увид.

Директор

Месец Октомври

Содржини

Форми и методи

Работници и сосработници

Увид во среденоста на педагошката евиденција и
документација

Тимска работа,
непосреден увид.

Директор, ППС.

Помош и организирање на приемот на првачињата
во Детската организација и ПЦК.

Тимска работа

Директор, ППС, наставници и
родители

Посета на часови во Одделенската настава ( II Одд)
и предметна настава ( Македонски, Англиски јазик).

Изготвување на
Извештај од
посетените часови
во активната
настава.

Директор, ПП

Консултации,
инструктивна
помош и стручни
материјали.

Директор, ППС

Цел: Реализација на активностите предвидени во
писмената подготовка за наставниот час.

Дидактички насоки за нововработените.

Месец Ноември

Содржини

Форми и методи

Работници и сосработници

Организирање на разговори со претставници од
Одделенски заедници за проблеми во
паралелката.

Индивидуални
разговори со
претседателите

Директор,

Соработка со Одделенски раководители,
извештаи за случувањата во паралеката.

Индивидуални
разговори со
претседателите.

Директор, ППС, наставници

Учество во работата на Одделенскиот совет во
врска со успехот на учениците.

Дискусија

Директор, ППС, наставници.

Подготовки за одржување на наставнички совети
по предвидената програма.

Дискусија,
непосреден увид
во дневниците.

Директор, ППС.

Совет на родители и училишен одбор.

Изготвен извештај
врз основа на
снимени
податоци.

Директор, ППС

Посета на часови во Одделенска настава (трето
одделение) и предметна настава (математика,

Непосреден увид,
извештај од

Директор

ППС

физика, биологија, хемија). Цел: Активности на
учениците во наставно-воспитниот процес.

увидот на
часовите по
активна настава.

Месец Декември

Содржини

Форми и методи

Работници и соработници

Увид во реализацијата на Планот за работа на
стручните активи на наставниот план и Програма,
Слободни ученички активности, додатна и
дополнителна настава.

Непосреден увид,
евидентен лист.

Директор, ППС

Соработка со Одделенските раководители.

Тимска работа,
размена и
искуства.

Директор, ППС, Одделенски
наставници.

Посета на часови во Одделенската настава (четвртто
одделение) и предметна настава (историја,
географија, музичко, ликовно образование). Цел:
Разговор, анализа на часот и давање на соодветна
помош.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист за следење
на наставата.

Директор

Подготовки за одржување на Одделенски совети за
успехот, редовноста и поведението на учениците во
првото полугодие.

Изготвен извештај
на Одделенските
раководители врз
основа на
снимените
податоци.

Директор, ППС, наставници

Изготвување на календар за активностите за време
на полугодишниот одмор

Тимска работа,
распоред,
соопштение.

Директор.

Месец Јануари

Содржина

Форми и методи

Работници и соработници

Изготвување на полугодишен извештај за успехот
и поведението на учениците.

Писмен извештај.

Директор, ППС.

Целосен увид на Педагошката евиденција и
документација за првото полугодие и повратна
информација.

Непосреден увид,
писмен извештај
врз основа на
снимени податоци

Директор, ППС.

Наставнички совет, совет на родители и
училишен одбор. (состаноци)

Извештај врз
основа на
анализираните
податоци за
работата на
училиштето во
првото полугодие.

Директор, ППС.

Подготовки за програмски задачи во второто
полугодие.

Тимска работа.

Директор, ППС.

Месец Февруари

Содржини

Форми и методи

Работници и соработници

Разговор со учениците што постигнале добри
резултати за нивно стимулирање во учењето, како и
помош на учениците што постигнале слаб резултат.

Тимска работа

Директор, ППС.

Учество во работата на стручните активи (корелација

Распоред,
соопштение,

Директор.

на содржините).

непосреден увид.

Посета на часови во одделенската настава (прво одд.)
и предметна настава (ОТП, физичко образование).

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист.

Директор.

Меѓусебна посета,
размена на
искуства.

Директор, ППС, наставници.

Цел : активност на учениците во наставниот и
воспитно-образовниот процес.

Соработка со други училишта.
Цел : размена на мислења и искуства од работата.

Месец Март

Содржини

Форми и методи.

Работници и соработници

Увид во реализацијата на работата на стручните
активи во наставните планови и програми, како и
додатната и дополнителната настава.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентан
лист.

Директор, ППС

Посета на часови во прво одделение. Цел:

Непосреден увид,

Директор

Активноста на учениците во наставниот и воспитнообразовниот процес.

извештај од
увидот, евидентен
лист.

Одбележување на Денот на пролетта и Денот на
екологијата со посебно изготвени програми.

Распоред,
соопштенија,
извештај.

Директор, ППС

Посета на часови по предметна настава (македонски
јазик, биологија, математика). Цел: Активноста на
учиниците во наставниот и воспитно-образовниот
процес.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист.

Директор

Месец Април

Содржини

Форми и методи

Работници и соработници

Учество и помош во организирање на училишни и
регионални натпревари.

Распоред
сопштенија,
извештаи.

Директор, ППС

Увид во работата на слободните ученички

Непосреден увид,

Директор, координатор.

акивности – Априлијада.

извештај од
увидот, евидентен
лист.

Одржување на Одделенски совети и договори за
родителски средби. Цел: Разгледување на успехот
и поведенијата.

Извештај од
Одделенските
раководители врз
основа на
анализираните
состојби и
резултати.

Директор, ППС, наставници

Наставнички совет: Увид во реализацијата на
цеокупната воспитно-образовна дејност (извештаи
од учество на семинари и работа на проекти).

Извештај врз
основа на
добиените
анализи.

Директор, ППС, наставници

Учество и помош во организирањето на училишни и
регионални натпревари.

Распоред,
соопштенија,
извештаи.

Директор, ППС

Месец Мај

Содржини

Форми и методи

Работници и соработници

Работа на Училишниот одбор и Советот на
родители; увид во реализацијата и
работата на училиштето.

Извештај врз
основа на
анализираните
податоци.

Директор, ППС.

Следење на дополнителната настава по
одделни наставни предмети.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист.

Директор.

Непосреден увид,
дискусија,
извештај од
увидот.

Директор, ППС.

Цел: согледување на ангажираноста на
наставниците и мотивацијата на учениците.

Следење на проекти и активирање од
професионалната ориентација и
советување на учениците.

Месец Јуни

Содржини

Форми и методи

Работници и сорабоници

Одржување на Одделенски совети и договори за
родителски средби.
Цел: разгледување на успехот и поведението.

Наставнички совет; увид во реализацијата на
целокупната воспитно-образовна дејност (извештај од
учество на семинари и работа на проекти).

Извештај од одд.
раководители врз
основа на
анализираните
состојби и
резултати.

Директор, ППС, наставници

Извештај врз
основа на
добиените
анализи.

Директор, ППС, наставници

Директор : Стојан Тимов

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА

ВОВЕД
Воспитно-образовната дејност треба да овозможи такво образование и воспитување кое го бараат
современите и идните потреби на човекот и културата на живеењето во согласност со начинот и технолошкиот
напредок.
Педагогот е само една од компонентите на училишниот живот на работата. Педагогот со својата работа е
тесно поврзан со животот и работата на учениците, работата на наставниците, а соработува со директорот на
Училиштето, родителите на учениците, различни институции и работни организации кои имаат било каков допир

со Училиштето или службата, како и поединци (советници, истражувачи и др.), а се со цел да се унапреди
воспитно-образовната постапка.
Програмата за работа на педагогот е изготвена врз основа на Законот за основно образование објавен во
Сл. Весник на Р. Македонија бр. 103 од 19. 08. 2008 год. чл. 87, Концепцијата за деветгодишно основно
образование и Основи за програмирање на воннаставните воспитно-образовни дејности на основното училиште и
на работата на стручните работници .

Годишната програма се темели на:

- Годишната програма за работа на Училиштето (остварувањата од претходната година),
- Целите, принципите и задачите на воспитно-образовната дејност;
- Годишната програма за работа на педагогот (остварувањата од претходната година);
- Извештаи од претходната учебна година за воспитно-образовната дејност;
- Анализа од претходната учебна година за реализација на воспитно-образовната дејност;
- Предлози за мислења од Наставнички совет, стручни активи за одделни воспитно-образовни подрачја;
- Објавени разговори со наставничкиот кадар, родителите, учениците, директорот на Училиштето.
Содржините на стручната работа во глобални рамки се групирани во следните

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА:

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ НА ОБРАЗОВНО- ВОСПИТНАТА РАБОТА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
НЕПОСРЕДНО СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО
СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИТЕ
СОРАБОТКА СО УЧЕНИЦИТЕ
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ
ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО- ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
РАБОТА ВО СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ ВО УЧИЛИШТЕТО
СОРАБОТКА СО СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Сите овие подрачја ќе се реализираат преку тимска работа со други стручни работници (психолог,
библиотекар) соработка со директорот на Училиштето, стручните работници од Бирото за развој и др.

Програмско подрачје: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ НА ОБРАЗОВНО- ВОСПИТНАТА РАБОТА
Ред. Бр.

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

ЗАБЕЛЕШКА

1.

Учество во изготвување на концепцијата на Годишната програма за
работа на Училиштето и изработка на поедини нејзини делови.

2

Координација на работата во изготвувањето на училишните програми
за поедини одд.

3

Координација или учество во процесот на изработка на новиот
училиштен план за развој.

4

Учество во испитувањето на образовните потреби на учениците,
родителите на учениците, локалната самоуправа и ученичките
заедници.

5

Помош во изготвувањето на долгорочните, среднорочните и
краткорочните планирања на наставниците по наставни предмети.

6

Учество во концептирањето на изборот на воннаставните активности.

7.

Учество во пишувањето на разновидни проекти и учество на конкурси
(кај донатори) поради обезбедување на финансиски средства).

8.

Учество во осмислувањето и остварувањето на пријателски амбиент
за учениците и нивните родители.

9.

Учество во изработката на плановите и програмите за работа на
стручните органи.

10.

Учество во изработката на плановите и програмите за стручното
усовршување на наставниците, помош во концептирањето на

евиденцијата за стручното усовршување.
11

Учество во изработувањето на програма за корективна работа за
учениците со посебни потреби.

12

Учество во изработка на програма за работа со даровитите ученици.

13.

Учество во изработка на програма за професионална ориентација на
учениците

14

Учество во изработка на план и програма за соработка на Училиштето
со семејството.

15

Учество во изготвувањето на План и програма за продолжен престој
на учениците (доколку има интерес од страна на родителите на
учениците).

16.

Учество во изготвувањето наинтегрирана програма за еко стандарди

17.

Изработка на годишни и месечни планирања на работата на
педагогот.

18.

Помош на наставниците во изработката на плановите и програмите за
додатна настава , одделенски раководител, одделенската заедница,
секции, екскурзии, излети.

19.

Планирање и реализација на нагледните часови, инвентивни часови,
часови од активна настава.

20.

Водење сметка за примена на педагошко- психолошките принципи во
изготвувањето на распоредот на часовите и смените , поделба на
одделенските раководители.

21.

Учество во самоевалвација на училиштето

Програмско подрачје: РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
Ред.
Бр.

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА

1.

Давање помош на наставниците во дидактичко-методското конципирање
на наставата (избор на стратегии за подучување, наставни методи,
форми на работа, наставни средства и сл.)

2.

Давање помошна на наставниците во иновирање на наставата (повеќе
активна настава, повеќе кооперативно учење, индивидуална и
индивидуализирана настава, диференцирана настава, решавање
проблеми, учење со увидување).

3.

Иницирање и учество (заедно со наставниците) во процесот на
подигнување на квалитетот и нивото на подигнување на ученичките
знаења и умеења (да се намали бубањето, да не се остане само на ниво
на репродуцирање туку оспособување на учениците да решаваат
проблеми, практично да ги применуваат знаењата во различни ситуации,
да се достигне нивото на анализа, синтеза и евалуација – Блум).

4.

Иницирање и пружење помош на наставниците во креативна настава, не
само како процес на пренесување на знаења туку првенствено како
кооперативен процес на учење.

ЗАБЕЛЕШКА

5.

Инсистирање на растеретување на учениците и тоа не само временско
туку растеретување од содржините кои се учат, обемот и видовите на
обврски и барањата на кои се изложени учениците.

6.

Помошна одделенските раководители во квалитетно извршување на
оваа важна улога.

7.

Работа на активно вклучување на родителите и други поединци,
експерти, институции и други ресурси од локалната заедница во
воспитно- образовниот процес.

8

Реализација на разни проекти во кои Училиштето учествува (ПЕП,
УСАИД...)

Програмско подрачје: СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО
РЕД. БР.

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА

1

Систематско следење и анализирање на наставниот процес како и
работата и развојот на учениците.

2.

Следење на организацијата на воспитно- образовниот процес, посебно
следење на ефектот од иновираните подвизи и проекти, како и
ефикасност од новите организациски форми на работа

3.

Следење на целите и задачите на поедини наставни предмети и

ЗАБЕЛЕШКА

области.
4.

Изработка на анализа на успехот на учениците за одреден период
(тромесечие, полугодие и крај на годината)

5.

Координација или учество во самовреднувањето на работата во
Училиштето.

6.

Следење и вреднување на успехот на учениците во разни воннаставни
активности, званични натпревари сл.

7.

Следење на реализацијата на содржините од интегрирана програма за
еко стандарди

7.

Следење на усогласеноста на програмските барања за возрасните
карактеристики на учениците.

8.

Следење на постапките на оценувањето на учениците и давање помош
и поддршка на наставниците во процесот на унапредување на
оценувањето на учениците.

9

Следење на навремено вакцинирање на учениците

10.

Вреднување на сопствената работа

Програмско подрачје: СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИТE

Ред.
Бр.

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА

1.

Постојана и систематска работа на педагошко-дидактичко-методско
образование на наставникот.

2.

Укажување и оспособување на наставниците за унапредување на наставната
пракса низ поголема застапеност на учење по пат на согледување, поголема
застапеност на решавање проблеми, практична примена на ученичките
знаења.

3.

Промовирање на неопходноста од подигнување на квалитетот на знаењата
на нашите ученици на ниво на анализа, синтеза, евалуација и помош на
наставниците во овој процес.

4.

Иницирање на унапредувањето на наставната работа од процес на
пренесување на знаења кон процесот на учење.

5.

Давање помош во стручното усовршување на наставникот и нивно учество
на семинари, односно акредитирани програми.

6.

Учество во работата на стручните тимови, совети и активи во Училиштето и
преземање мерки за нивно унапредување на работата.

7.

Анализирање на часови од редовната настава и други облици на воспитнообразовната работа на кој присуствувал педагогот.

8.

Осмислување на работата со даровитите ученици и оние кои имаат

ЗАБЕЛЕШКА

потешкотии во воспитно- образовниот процес.
9.

Упатување на наставниците на користење на стручна литература поради
осовременување на наставниот процес

10.

Работа со наставниците во остварување на задачите од професионалната
ориентација и унапредување на таа работа.

11.

Давање потребна помош на одделенските наставници во квалитетно
објавување на оваа улога ( формирање и водење на ученичкиот колектив,
преземање на соодветни мерки во случај на нарушување на однесувањето).

12.

Давање помош на наставниците во реализацијата на нагледните часови.

13.

Учество во вреднувањето на резултатите на воспитно- образовниот процес и
изработка на критериуми и инструменти за објективно оценување на
учениците.

14.

Давање помош на наставниците – приправници и воведување во работата.

Програмско подрачје: РАБОТА И СОРАБОТКА СО УЧЕНИЦИТЕ
Ред.
Бр.

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА

1.

Учество во комисии за упис на децата во прво одд. со цел да се Види
нивната подготвеност

ЗАБЕЛЕШКА

2.

Учество во формирање на паралелките во прво и петто одд. , а по
потреба и други одд.

3.

Распоредување на доселени како и ученици кои го повторувале одд.

4.

Создавање услови за индивидуален развој на учениците и давање
помош и поддршка

5.

Давање поддршка и помош на учениците и ученичките заедници во
нивното тежнеење за учество ( партиципација ) во училишниот живот и
работа

6.

Идентификување и работа на отстранување на педагошките причини во
учењето и однесувањето

7.

Индивидуална и групна работа со учениците кои имаат проблеми во
учењето и однесувањето

8.

Следење и проучување на интересите и постигањата на учениците и
усогласување со професионалните желби и определувања.

9.

Запознавање на учениците со видовите средни училишта, насоки,
квалификациони испити, (Конкурс за средните училишта)

10.

Давање помош и поддршка во вклучувањето на учениците во различни
проекти и активности

11

Преземање мерки ( во соработка со учениците) во креирање на

Училиштето како пријателски амбиент за децата. (училишна клима)
12.

Промовирање и организирање активности и содржини каде учениците
на креативен и конструктивен начин го реализираат своето слободно
време.

13

Давање помош во работата со талентираните ученици

Програмско подрачје: СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ
Ред.
Бр.

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА

1.

Промовирање и поддржување во вклучувањето на родителите во поедини
облици на работа во Училиштето (настава, секции, предавања, разни
проекти...) како и партиципација во сите сегменти во животот на
Училиштето

2.

Вклучување на родителите во работата со децата со тешкотии во учењето,
проблеми во однесувањето, проблеми во развојот

3.

Педагошко- психолошко образование на родителите

4.

Едукација на родителите за пружење помош на децата и поттикнување и
насочување на нивниот професионален развој.

5.

Запознавање на родителите со Конвенцијата за правата на детето, со

ЗАБЕЛЕШКА

неопходноста за почитување на истите и преземање акции за остварување
на детските права
6.

Поддршка и помош на родителите во осмислувањето на користењето
на слободното време.

7.

Инструктивно- советодавна работа со родителите на даровитите
деца.

8.

Едукација на родителите за возрасните и карактеристиките на учениците

9.

Давање поддршка и помош во работата на Советот на родителите и
Училишниот одбор , но не само како формални тела туку и органите кои се
отворени за одлучување и делување, за остварување на правата , но и за
преземање одговорности

10.

Поддршка на родителите во учеството на различни проекти организирани
од стручни и невладини организации кои се реализираат во Училиштето

Програмско подрачје: ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО- ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
Ред.
бр.

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

ЗАБЕЛЕШКА

1.

Истражување и согледување на општите услови за одвивање на воспитнообразовната работа во Училиштето

2.

Истражување на ефектите и ефикасноста на новата образовна
технологија

3.

Испитување на нивото на квалитетот на ученичките знаења

4.

Истражување на практичната примена на знаењата и вештините стекнати
на многуте семинари и едукативни програми во наставната програма

5.

Истражување на практичната примена на знаењата и вештините стекнати
на многуте семинари и едукативни програми во наставната програма

6.

Анализа на успехот на учениците запишани во средните училишта

7.

Истражување на оптовареноста на учениците со училишни обврски

8.

Учествување или координација во процесот на самовреднувањето на
работата на Училиштето

РАБОТА ВО СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ ВО УЧИЛИШТЕТО
Ред.
бр.

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

ЗАБЕЛЕШКА

1.

Решавање на актуелни воспитно образовни проблеми низ работата
на стручните органи

2.

Известување за резултатите од објавени анализи,
прегледи,испитувања и предлагање на соодветни мерки

3.

Унапредување на воспитно-образовната пракса (предлагање на
рационализација во воспитно- образовниот процес и примена на ефикасни
форми, методи, средства во наставната и другите Видови на работа со
учениците).

4.

Работа или координација во училишниот развоен тим

5.

Работа или координација во стручниот актив за развој во училишната
програма.

6.

Работа во стручните друштва, органи и организации..

СОРАБОТКА СО СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
Ред.
бр.

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

1.

Соработка со образовни, здравствени и социјални институции и други
институции кои допринесуваат во остварување на целите и задачите
на воспитно- образовната работа

ЗАБЕЛЕШКА

2.

Изработка на концепција на планот за стручно усовршување на
наставниците, воспитувачите и стручните соработници во
Училиштето.

3.

Предлагање набавка на стручна литература , правење на прикази и сл.

4.

Учествувањево организациските форми на размена на искуства и
соработка со училишните педагози и психолози (активи, секции, собири,
педагошки друштва .. )

5.

Воспоставување на соработка со локалната заедница и реализација на
заеднички работи и акции

ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Ред.
бр.

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

1.

Водење документација за својата работа:планови и програми за
работа( долгорочни, среднорочни и краткорочни), дневник за работа,
досие за ученици кои бараат посебна работа, документација од
извршена истражувачка работа, изработени прегледи, извештаи сл.

2.

Учество или поддршка во педагошката евиденција и документација

3.

Ажурирање и водење документација која како доказ се користи во

ЗАБЕЛЕШКА

процесот на самовреднување на работата на Училиштето
4.

Водење евиденција и документација за соработка со учениците,
наставниците и родителите

5.

Водење евиденција и документација за проектите кои се реализираат во
Училиштето или се врзани за Училиштето

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Ред.б
р.

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

1.

Подготовка и планирање засите форми на работа со учениците,
наставниците и родителите

2.

Планирање на посети на часови

3.

Подготовка на материјали за поедини истражувања и изработка на
инструменти

4.

Планирање и подготовка за работилници

5.

Подготвување и следење на стручна литература

ЗАБЕЛЕШКИ

6.

Подготвување и следење на стручна литература

7.

Подготвување за процесот на самоевалвација за работата на
Училиштето

8.

Подготвување на процедурите за изработка на училишниот развоен план

9.

Подготвување и договарање со останати стручни соработници тимови и
стручни институции за заеднички задачи и активности во училиштето и
надвор од него

10.

Подготовка за изработка на сопствената Програма за работа –
регистрирање на околностите во Училиштето и проценка на нивното
влијание за идната програма, одредување на Видовите на активности,
времетраењето, утврдување на учесниците во активностите

11.

Подготовка за соработка со ученици, наставници, родители и др.
инволвирани во воспитно- образовниот процес

Програма за работа на училишниот психолог за учебната 2018-19 година
Подрачје I: Работа со ученици
Потподрачје : Поддршка на учениците во учењето
активности
Испитување на
когнитивните способности на
учениците со употреба на
психометриски инструменти
– тестови

Идентификување и работа
со ученици кои нередовно ја
посетуваат наставата,
значително го намалуваат
училишниот успех или
пројавуваат различни
Посета на часови – анализа
на вклученост на учениците
во активностите на часот и
ефекти од применети методи
врз напредок на поедини
ученици
Анкета со ученици од шесто
одделение ,,Како учам,, и
реализација на работилници
,,Како да го подобрам
учењето,,

цели

Идентификување на
надарени
ученици,ученици со
пречки во рзвојот и
ученици со потешкотии
во учењето
Поддршка и развој на
силни страни на
ученици кои имаат
потешкотии со
учењето, несоодветно
однесување и слаб
училишен успех
Идентификување и
поддршка на ученици
кои имаат потешкотии
со учењето,
несоодветно
однесување и слаб
училишен успех
Проценка на
причините за неуспех
во учењето на
учениците, поддршка
на учениците во учење

Наставници
Родители
Педагог
Инклузивен тим

Евиденција на психологот
Групна индивидуална
Разговор/ тестови

следење
/повратна
информација
Извештај од спроведена
активност. Наоди од
психолошки тестови.

Во текот на
годината

Ученици
Наставници
Педагог
Инклузивен тим

Евиденција на психологот
Групна индивидуална
Разговор/ тестови/
набљудување/ работа со
ученици

Извештаи од спроведени
активности со
учениците.
Наоди од психолошки
тестови.

Во текот на
годината

Директор
Наставници
Инклузивен тим
Педагог

Записници од посета на час,
евиденција на психологот.
Набљудување/ разговори со
ученици/наставници

Извештаи од посети на
часови. Консултации со
наставникот по
посетениот час.

10-12.2018

Ученици
Педагог

Извештаи од анкета и од
психолошки работилници

Извештај од спроведена
активност.

реализација

Во текот на
годината

соработници

Наставници
Инклузивен тим

индикатори/докази/
форми/методи

Следење на напредокот на
учениците со потешкотии во
учењето

Работилници за развој на
самодовербата

Процена на подготвеност на
идните првачиња за
вклучување и напредување
во училиштето
Откривање на ученици од
прво одделение со
потешкотии во напредокот ,
консултации со дефектолог

Поддршка на
учениците во учењето
и помош во
подобрување на
училишниот успех
Оптимален
психосоцијален развој
на учениците

Во текот на
годината

Наставници
Педагог
Директор
Дефектолог
Родители
Ученици –седмо
/осмо одделение
Педагог

Евиденција на психологот
Разговор/ посета на
час/анализи на успех

Записници од
одделенски и
наставнички совет

Подготовки за психолошка
работилница
Групна/ работилница

Извештај од спроведена
психолошка
работилница

Препознавање и
работа со ученици со
емоционални
потешкотии
Подршка на учениците
во учењето и
подобрување на
успехот

05-07.2019

Комисија за упис
на првачиња
Педагог

Документи за упис на ученици
во I одделение.
Индивидуална/групна работа

Извештај – психолошка
процена на иницијална

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Дефектолог
Родители Педагог
Инклузивен тим

Евиденција на психологот
Разговор/ посета на
час/анализи на успех

Записници од разговори
со родители,
ученици,наставници,
дефектолог,наоди од
тестирање

Во текот на
годината

Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците
активности

цели

реализација

соработници

индикатори/докази/
форми/методи

Следење на напредокот на
учениците со посебни
образовни потреби

Поддршка на
учениците со
посебни образовни
потреби и помош во
подобрување на
постигнувањата

Во текот на
годината

Наставници
Дефектолог
Ученици Педагог
Родители
Инклузивен тим

Евиденција на психологот.
Записници од посета на
час/Индивидуална работа
/Тестирање Разговори/
едукација
Набљудување/ Советување

Изработка на план за работа
со надарени и талентирани
ученици,

Препознавање,
идентификување и
работа со надарени и
талентирани ученици

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Родители
Директор

Записници од реазлизирани
активности.
Разговори/анализи/
наоди од зададени
психолошки тестови

следење
/повратна
информација
Записници од
разговори,со ученици,
родители, наставници,
дефектолог/ наоди од
тестирање/ чек
листи/евиденција од
посета на час
Изработен план за работа
со надарени и
талентирани. Записници
од работа со надарени и
талентитани

Реализација на психолошки
работилници за стимулирање
на креативно мислење

Работилници за јакнење на
самодовербата

Работилници за
унапредување на ментално и
физичко здравје, превенција
од ХИВ /СИДА и превенција
од зависности
Работилници за учениците за
развивање на емоционална
интелигенција
Идентификување на ученици
со емоционални потешкотии,
семејни проблеми и проблеми
со однесување и адаптација

Интервенции и советодавно –
консултативна работа со
ученици кои имаат кризни
ситуации, емоционални
проблеми, несоодветно
однесување
Разговори, анкети, примена на
социометриски методи и
активности за прибирање
податоци за личен, семеен и
социјален статус на учениците

Советување на ученици со
несоодветно однесување

Развој на
креативното
мислење.
Емоционален развој
на учениците
Оптимален
психосоцијален рзвој
на учениците

10.2018 до
05.2019

Педагог
Наставници
Ученици

Евиденција на психологот/
групна работа/ психолошки
работилници

Извештали од
реализирани психолошки
работилници

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Ученици

Записниции анализи од
спроведени работилници
и активности

Унапредување на
ментално и физичко
здравје на учениците.
Превенција од СИДА,
болести на
зависности
Поддршка на личен и
емоционален раст и
развој на на
учениците
Поддршка во
справување со
кризни состојби.
Развој на силни
страни на учениците

Во текот на
годината

Педагог
Ученици
Наставници по
биологија

Евиденција на психологот.
Групна работа/
консултации/анализиРаботи
лници
Евиденција на психологот/
Групна работа/ Консултации/
Работилници

Педагог
Наставници
Ученици

Евиденција на психологот/
Групна работа/
Работилници

Извештаи од спроведени
психолошки работилници

Записници/
Индивидуална р./
Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

Евиденција на психологот/
Записници од разговори/
извештаи

Поддршка во
надминување на
проблемот.
Поддршка на
учениците за нивен
хармоничен развој
Прибирање податоци
за личен и социјален
развој на учениците.
Интервенции за
помош на ученици со
несоодветно
однесување
Едукација на
учениците за

Во текот на
годината

Педагог
Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции
Педагог
Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции
Педагог
Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции

Евиденција на психологот/
Индивидуална/
Разговор/ набљудување/
советување

Записници од активности
со ученици/ родители/
наставници/ соработка со
разни институции.

Евиденција на психолог/
Групна и индивидуална
работа
Разговор/ социограм/
анкети/набљудување

Записници од
активности.Наоди од
примена на
социометриски методи
тестови.

Педагог
Наставници

индивидуална советодавна
работа

реализирани советување
и други активности со

10.2018 до
05.2019
Во текот на
годината

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Извештаи од спроведени
психолошки работилници

Посета на наставен час –
набљудување на ученици,
разговори со ученици

стратегии за
справување со
конфликт и
надминување на
несоодветно
однесување
Прибирање податоци
за личен и социјален
развој на учениците

Во текот на
годината

Родители
Институции

Разговор/ советување

ученици/родители

Педагог
Инклузивен тим
Ученици
Наставници
Родители

Посета на час – чек листи
/Набљудување
/Разговори/Консултации/
Советување

Документација од посета
на час, евиденција работа

индикатори/докази/
форми/методи

Потподрачје :Професионална и кариерна ориентација на учениците

Информирање на учениците
од IX одд. за мрежа на
средни училишта и нивна
проодност во натамошно
високо образование

Професионално и
кариерно насочување,
информирање за
мрежа на средни
училишта и натамошна
проодност за високо
образование

04-06.2019

Претставници од
средни училишта
Ученици
Наставници
Ученичка
заедница

Организација на предавања
за учениците/ психолошки
работилници/
разговори/светувања

следење
/повратна
информација
Документација на
училиштето. Евиденција
за работа на психологот.
Флаери, проспекти.

Реализација на психолошки
работилници за
професионална и кариерна
ориентација на учениците
согласно изготвена програма

Професионално и
кариерно
информирање,
ориентирање и
советување на
учениците
Професионално и
кариерно
информирање,
ориентирање и
советување на
учениците,
(презентација на

Во текот на
учебната
година

Педагог
Ученици
Наставници
Директор

Евиденција на психологот/
Групна работа/
Работилници/ работни листи
и флаери за учениците

Извештаи од спроведени
психолошки работилници ,
материјали од
работилниците

05-06.2019

Педагог
Ученици
Наставници
Родители
Директор

Индивидуална работа/
советување/ разговор/
кариерна ориентација/
флаери/ синтеза на наоди од
применети тестови на
учениците

Евиденција за работа на
психолог. Извештај за
реализирана програма за
професионална

активности

Индивидуално
професионално советување
и насочување на учениците
на IX одд. согласно нивните
интереси

цели

реализација

соработници

податоци од
применети тестирања )

Подрачје II :Работа со наставници
Потподрачје :Поддршка на наставниците за планирање и реализација на воспитно образовниот процес
активности

цели

Соработка со наставниците при
подготовката на наставните
часови и часовите од
дополнителна и додатна
настава.Увид во реализација
на часовите од дополнителна и
додатна настава.

Стручна помош на
наставниците во
планирање на
наставата.
Создавање услови
за напредок на
учениците според
сопствените
потенцијали
Стручна помош на
наставниците .
Креирање
соодветна
атмосфера за
работа. Ефикасна
комуникација
наставник/ученик.
Стручна помош на
наставниците
околу избор на
соодветни методи
за оценување на
постигања на
учениците

Соработка со наставниците при
подготовката и реализацијата
на нагледни часовите, проекти
и часови за сертификација

Консултации со наставници за
соодветни методи за
оценување и документирање
на постигања на учениците

реализациј
а
Во текот на
годината

соработни
ци
Педагог
Наставници
Директор

Во текот на
годината

Во текот на
годината

индикатори/докази/
форми/методи

следење/повратна
информација

Записници од разговори, чек
листи од посета на час /
Индивидуална р./
Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

Евиденција на психологот/
Записници од разговори/
извештаи од посета на
додатна и дополнителна н.

Педагог
Наставници
Директор
Советници од
БРО
Одговорни од
проекти

Записници од разговори,
извештаи/
Индивидуална р./
Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

Евиденција на психологот/
Записници од разговори/
извештаи/ сертификати

Педагог
Ученици
Наставници
Директор

Евиденција на психологот/
Посета на час/ разговори/
консултации

Евиденција за работа на
психологот, записници од
разговори

Потподрачје: Подршка на наставниците за работа со учениците

активности

цели

реализациј
а

соработни
ци

индикатори/докази/
форми/методи

следење/повратна
информација

Консултации со наставници за
различни начини за помош во
учењето кај ученици со
различни способности и лични
карактеристики

Советување на наставниците
за поттикнување на посебни
способности кај надарените
ученици

Советување на наставниците
за начини на мотивирање на
учениците за учество на
натпревари и конкурси

Советување со наставници за
утврдени наоди од психолошки
тестирања и потенцијали на
надарени ученици

Стручна помош на
наставници за
примена
соодветни
наставни методи
кај ученици со
различни
способности и
лични
карактеристики
Стручна помош на
наставници за
примена
соодветни
наставни методи и
приоди во
работата со
надарени и
талентирани
ученици
Стручна помош на
наставници за
примена
соодветни методи
за мотивирање на
надарени и
талентирани
ученици
Стручна помош на
наставниците во
идентификување и
работа со
надарени и
талентирани
ученици

Во текот на
годината

Педагог
Инклузивен тим
Дефектолог
Наставници
Директор

Евиденција на
психологот/индивидуална и
групна работа/
Анализи/ разговори/
советувања/ консултации

Извештај од инклузивен
тим, Евиденција за работа
на психологот, записници.

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Ученици

Евиденција на психологот
/индивидуална и групна
работа/
Анализи/ разговори/
советувања

Евиденција за работа на
психологот, Записници од
активности и од разговори

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Ученици

Евиденција на психологот
/индивидуална и групна
работа/
Анализи/ разговори/
советувања

Евиденција за работа на
психологот, Записници од
активности и од разговори

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Родители

Евиденција на психологот/
групна и ндивидуална/наоди
од тестови/разговори
консултации

Евиденција за работа на
психологот, Записници

Потподрачје :Подршка на наставниците за работа со родителите
активности

цели

реализациј
а

соработни
ци

индикатори/докази/
форми/методи

следење/повратна
информација

Советување со наставници за
начини на реализација на
индивидуални и групни
родителски средби, водење
евиденција и документација за
родителски средби

Укажување на одделенски
раководители за утврдени
семејства со ризик и заедничка
работа за помош со
семејствата

Стручна помош на
наставниците во
реализација на
родителски средби
и водење
евиденција и
документација од
средбите
Стручна помош на
наставниците за
идентификување и
работа со
семејства со ризик

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Директор

Евиденција на психологот/
групна и ндивидуална/
разговори / консултации/
советување

Евиденција за работа на
психологот, Записници од
активности

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Директор
Совет на
родители

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ акции

Евиденција за работа на
психологот, Записници од
реализирани

Подрачје III : Работа со родители
Потподрачје :Индивидуални и групни советувања и консултации со родители

Советувања на родители
чии деца нередовно
посетуваат настава, имаат
неуспех во учењето или
пројавуваат различни
облици на несоодветно
однесување

Советување на
родители врз
различни основи.
Помош на родители
да ги разберат
кризите во учење и во
однесување на своето
дете.

Во текот на
годината

Педагог
Родители
Наставници
Директор
Совет на родители

индикатори/дока
зи/
форми/метод
и
Евиденција на психологот/
ндивидуална/
Записници и документација од
советување/ акции/ разговор/
советување

Разговори со родители
за утврдени семејни
проблеми (социјални,
семејства со ризик) и
заедничка работа со

Помош на родителите
за да ги разберат
кризите со кои се
соочува нивното дете.
Помош и поддршка на

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Директор
социјални грижи

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ хуманитарни акции

активности

цели

реализација

соработници

следење/поврат
на информација

Евиденција за
работа на
психологот,
Записници и
извештаи од

Евиденција за
работа на
психологот.
Евиденција и
документација од
советување на
родители.

одделенски раководители
за помош со семејствата
Информирање на родители
на деца со посебни
образовни потреби за
состојба и напредок на
нивните деца, начин како да
ги остварат своите права и
обврски, каде да најдат
помош и поддршка

родители за
справување со криза
во семејството
Помош и поддршка на
родители на деца со
посебни образовни
потреби да ја
разберат состојбата
на своите деца и каде
да најдат помош и
поддршка

активности/акции

Во текот на
годината

Педагог
Наставници
Директор
Општина

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ хуманитарни акции

Евиденција за
работа на
психологот,
Записници и
извештаи од
реализирани
активности

индикатори/дока
зи/
форми/метод
и
Евиденција на психологот/ групна/
разговори / стручно предавање/
советување/

следење/поврат
на информација

Потподрачје: Едукација на родители
активности

Стручно предавање за
Совет на родители „
Формирање и развој на
личноста“
Разговори со родители за
утврдени проблеми и
сосотојби (наоди од анкети,
тестови, социометриски
постапки, анализи на
учениците).
Предавање за родители
,,Како да му помогнам на
моето дете да го подобри
училишниот успех,,

цели

Помош на родителите
за да ја разберат
индивидуалната и
развојна потреба на
нивното дете.
Помош на родителите
за да ја разберат
индивидуалната и
развојна потреба на
секое дете и
поддршка во
надминување на
Едукација на
родители за кризите
во учењето, начини за
помош на учениците
за подобрување на
училишен успех

реализација

соработници

03-05.2019

Педагог
Совет на родители
Директор

Во текот на
годината

Родители
Наставници
Директор Педагог

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ психоедукација

Центри за социјални
грижи
Во текот на
годината

Родители
Наставници
Директор Педагог

Евиденција на психологот/ групна/
разговори / стручно предавање/
советување/

Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај од Совет
на родители
Евиденција за
работа на
психологот,
Записници и
извештаи од
реализирани
Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај за

Потподрачје : Вклучување на родителите во животот и работата на училиштето
активности

Соработка со родителите
во превенција на насилство
во училиштето и
намалување на бројот на
закани од постарите
ученици врз ученици од
помала возраст
Соработка со родителите
за намалување на бројот на
неоправдани изостаноци во
училиштето

цели

реализација

соработници

Превенција на
насилството во
училиштето.

Во текот на
годината

Педагог
Родители
Наставници
Директор
Детска организација
Ученичка заедница

Мерки за намалување
на број на
неоправдани
изостаноци и редовно
посетување на
настава на учениците

Во текот на
годината

Совет на родители
Наставници
Директор Педагог
Ученичка заедница

индикатори/дока
зи/
форми/метод
и
Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговор/ советување
консултации

следење/поврат
на информација
Евиденција за
работа на
психологот,
Записници и
извештаи од
реализирани
активности
Евиденција на
психологот,
извештаи од
реализирани
активности

Подрачје IV : Соработка со заедницата
Потподрачје : Соработка со локалната заедница
активности
Организација и
реализација на научни
посети на компании во
локалната заедница со цел
запознавање на учениците
со процес на производство
и работа на компаниите
Соработка со одоговорни
лица од Општина
Василево одговорен за
одделение за
образование, овластен
општински инспектор
Организација на наставни
и воннастани активности
во соработка со локалната
средина

цели
Соработка со локалната
заедница и придонес во
поквалитетно учење,
повисоки постигања и
личен развој на
учениците и промоција
на училиштето
Остварување соработка
со Општина Василево,
Подобрување на
влијание на локалната
заедница врз
училиштето.
Обезбедување услови и
за поквалитетно учење.
Промоција на соработка
со локалната средина

реализација
Во текот на
годината

соработници
Фирми, компании
Совет на родители
Наставници
Директор Педагог

индикатори/доказ
и/
форми/методи
Евиденција на психологот/
ндивидуална, групна/ разговори/
набљудување
презентации/ посета на
фирма/компанија

следење/повратн
а
информација
Евиденција за работа
на психологот,
извештаи од
реализирани
активности на
училиштето

Ученичка заедница
Во текот на
годината

Педагог
Директор
Наставници
Ученици

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
првземање на акции

Евиденција за работа
на психологот,
Извештаи од
реализирани
активности

Во текот на
годината

Педагог
Родители
Директор
Наставници

Наставни и воннаставни
активности/ групна/ набљудување/
разговори / посети

Евиденција за работа
на психологот,
извештаи од
реализирани
активности на
училиштето

индикатори/доказ
и/
форми/методи
Соработка со стручни институции/
ндивидуална/ консултации/
разговори /извештаи/
посети и заеднички активности

следење/повратн
а
информација
Евиденција за работа
на психологот,
Извештаи од
реализирани
активности

Соработка со стручни институции/
ндивидуална/ консултации/
разговори /анализи/извештаи

Евиденција за работа
на психологот,
Извештаи од

Потподрачје : Соработка со стручни институции и организации
активности
Консултации со Центри за
социјална работа, МВР,
ДПИ, здравствени
институции за
обезбедување личен
напредок, подобар
училишен успех,
адаптација и редовност на
учениците
Консултации со БРО за
унапредување на
сопствената работа и

цели

реализација

соработници

Соработка со стручни
инстсиуции за
унапредување на
адаптација, ментален
развој, напредок во
учење и социјализација
на учениците

Во текот на
годината

Педагог
Родители
Директор
Наставници
Совет на родители
Институции

Соработка со стручни
институции за
унапредување на

Во текот на
годината

Педагог
Советници од БРО
Наставници

унапредување на воспитно
образовната работа во
училиштето

сопствена работа и
работа на училиштето

Директор

реализирани

Подрачје V : Професионален развој и професионална соработка
Потподрачје : Личен професионален развој
активности

цели

реализација

соработници

индикатори/доказ
и/
форми/методи
Соработка/ групна и ндивидуална/
разговори / анализи/ извештаи

следење/поврат
на информација

Консултации со советници
од БРО околу
професионален развој и
стручно усовршување

Професионален и
кариерен напредок,
стручно усовршување
на психологот

Во текот на
годината

Советници БРО
Психолози од
другите училишта
Педагог

Евиденција за
работа на
психологот,
Извештаи

Реализација на разни
форми на сопствено
стручно усовршување во и
надвор од училиштето

Професионален и
кариерен напредок,
стручно усовршување
на психологот

Во текот на
годината

Предавачи, БРО,
Провајдери
Психолози од други
училишта, Педагог

Идивидуална, групна семинари/
предавања разговори/обуки/
конференции

Евиденција за
работа на
психологот,
Сертификати

Евиденција и планирање
на сопствен
професионален развој

Сопствен
професионален развој

Во текот на
годината

Психолози од други
училишта
Директор Педагог

Сертификати/ докази за посетени и
реализирани обуки/ анализа на
работата

Евиденција за
работа на
психологот

Потподрачје : Подддршка на професионалниот развој и соработка во училиштето
активности

цели

реализација

соработници

индикатори/доказ
и/
форми/методи

следење/поврат
на информација

Соработка со БРО
за процес на
унапредување на
професионални
компетенции во
училиштето
Учество во работа
на Тим за
професионален
развој на
училиштето

Унапредување на
професионален развој на
вработените во училиштео

Во текот на
годината

Советници од БРО
Наставници Педагог
Директор

Разговори/ анализа на работата /
дискусии / посети консултации

Евиденција за
работа на
психологот

Унапредување на
професионален развој на
наставен кадар

Во текот на
годината

Тим за
професионален
развој
Директор Педагог

Стручни состаноци/ анализи/
планирања/ записници/ предлози
до директор

Евиденција за
работа на Тим за
професионален
развој

Поддршка на
наставници во
реализација на
нивната програма,
активности и
проекти во
училиштето
Информирање и
дисеминација на
стекнати знаења и
вештини од
семинари
Водење
професионално
досие и
документација за
професионален
развој на
наставниот кадар

Професионален развој на
воспитно-образовен кадар во
училиштето

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Стручни активи ,
Педагог

Соработка/ групна и ндивидуална/
набљудување/
разговори / анализи

Евиденција за
работа на
психологот,
Извештаи

Интерно стручно усовршување
на наставен кадар во

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Стручни активи ,
Педагог

Дисеминации на знаења и
вештини/ работилници/ разговори /
анализи

Евиденција за
работа на
психологот,

Професионален развој и
соработка со наставен кадар
во училиштето.

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Стручни активи
Педагог

Соработка/ ндивидуална/
разговори / водење досие/ посета
на час

Професионално
досие Евиденција за
работа на
психологот

Подрачје VI : Аналитичко –истражувачка работа
Потподрачје : Анализа и проценка на воспитно –образовната работа
активности

цели

реализација

соработници

следење/повратн
а информација

Анализи/ планирања/
индивидуална и група/
презентации/ извештаи/ дискусии

Годишна програма,
План за развој на
училиштето

Изготвување на анализи и
извештаи од работа на
училиштето и извештај за
сопствената работа

Анализа на работењето
на училиштето.
Унапредување на
работата

Во текот на
годината

Учество во изготвување на
Годишна програма на
училиштето, Програма за
сопствената работа,
тимско изготвување на
План за развој на
училиштето
Изготвување анализи и
извештаи до МОН, МЦГО,
БРО,ДПИ за разни аспекти
од воспитно-образовната
работа на училиштето

Стратешко планирање.
Следење и
унапредување на
работата на училиштето

Во текот на
годината

Анализа на работењето
на училиштето. Предлог
мерки за унапредување
на работата

Во текот на
годината

Наставници,
Стручни активи ,
Педагог
Директор ,
Наставнички
совет

Анализи/ пресметки индивидуална
и група/ презентации/ извештаи/
предлог мерки

Евиденција на
психологот.
Извештаи, анлизи
Училишна
документација

Изготвување прегледи,
анализи, извештаи за
успех, поведение,
редовност на учениците,
опфат и напредок

Анализи на
поведение, успех,
изостаноци на
учениците. Предлог
мерки за
подобрување

Во текот на
годината

Одделенски
раководители
Наставници
Педагог
Ученици Директор

Статистика/ анализи прегледи/
извештаи/ дискусии/ предлози
за подобрување на состојбата

Евиденција за
работа на
психологот

Потподрачје : Истражување на воспитно –образовната работа

Стручни активи
Педагог
Училишен одбор
Наставнички совет
Инклузивен тим
Стручни активи
Училишен одбор
Тим за развојна
програма Педагог

индикатори/доказ
и/
форми/методи
Анализи/ статистика индивидуална
и група/ презентации/ извештаи/
дискусии

Полугодишен и
годишен извештај за
работа на
училиштето

активности

цели

реализација

соработници

индикатори/доказ
и/
форми/методи
/ групна/ пред тест/ анкета/
следење на примена на техники за
учење / пост тест/ анализа/
дискусија

Истражување
Учи како да учиштехники на брзо
учење

Примена на техниките на брзо
учење во процесот на учење и
поучување

Во текот на
годината

Наставници
,ученици
Педагог

Анализа на
податоци од
реализирано
тестирање со
Равенови матрици
за учениците од VI
одд.
Анализа на
психолошки
карактеристики на
идни првачиња и
детекција на
ученици со
потешкотии во
социјализација,
учење и адаптација

Утврдување на
интелектуалните способности
на учениците

Октомври 2018

Одделенски
раководители и
ученици од VI одд
наставници ,
Педагог

Анализа, разговор/ дискусија/
групна работа

Помош на ученици со проблеми
со адаптација социјализација и
социјална изолација.
Соработка со наставен кадар и
родители

05-07.2018

Комисија за упис на
ученици во I
Наставници
Родители Педагог

Набљудување/тест/ разговор/
цртеж/ анамнеза/ групна
индивидуална/ анализа/
прогностички извештај

Подрачје VII :Училишна структура ,организација и клима

следење/повратн
а информација
Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај од
истражување
Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај од
реализирано
тестирање
Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај за
иницијалната
состојба на идни
првачиња

Потподрачје : Училишна структура и организација
активности

Следење и
унапредување на
наставата. Соработка
со наставници.
Унапредување на
работа на наставен
кадар
регулатива и унапредување на работењето
на училиштето

Во текот на
годината

Директор
Стручни активи
Педагог

Записници од посета на час /чек
листи/
Индивидуална р./ Набљудување
Разговор/советување
Консултации

следење/пов
ратна
информац
ија
Евиденција на
психологот/
Записници од
посета на час и
разговори

годината

Директор
Комисии Педагог

извештаи/ разговори советувања/
дискусии

извештаи од
реализирани увиди

Соработка со наставниците со цел унапредување на наставата и
воспитната работа

Во текот на
годината

Тим за евалуација
на работа на
училиштето

Увиди/ анализи/
дискусии/извештаи/ разговори/
седници на Наставнички совет/
предлози

Годишен извештај
за работа на
училиштето.
Записници од
Наставнички совет

цели

Следење на наставни
часови, анализа на јаки и
слаби страни, предлог
мерки за унапредување на
наставата

Увид во педагошката
евиденција и
документација. Увиди
планирања и подготовки
на наставниците
Евалуација на работата на
училиштето и реализација
на Годишна програма

реализација

соработници

индикатори/доказ
и/
форми/методи

Потподрачје : Училишна клима, безбедна средина и демократско учество
активности

цели

реализација

соработници

Изработка на училишен
Протокол за делување
во случај на насилство

Превенција на насилно
однесување во
училиштето

септември 2019

Училишен тим за
превенција од
насилство Педагог

Советодавна помош и
поддршка на ученици со
загрозено здравје,
ученици по ризик и
ученици кои се често
отсатни од настава

Помош, советодавна и
емоционлна поддршка на
ученици по ризик и
ученици со здравствни и
друг вид проблеми

Во текот на
годината

Центар за
социјални грижи
Наставници
Ученици Педагог
Родители

индикатори/докази/
форми/методи
Изработка на
протокол/анализи/
презентации/
дискусии/седница на
Наставнички совет
Советување/ разговор/
следење/ тестови/ посета на
дом/ консултации со стручни
лица

следење/повратна
информација
Изработен протокол.
Записници од
Наставнички совет

Евиденција на
психологот/ Записници,
извештаи од активности

Советодавна помош и
поддршка на ученици
кои се во конфликтни
систуации

Помош, советодавна и
емоционална поддршка на
ученици. Разрешување
конфликти

Во текот на
годината

Одделенски
раководители
Ученици Педагог
Центар за
социјални грижи

Советување/ разговор/
следење/ работилници/
консултации со стручни лица

Евиденција на
психологот/ Записници,
извештаи од

Приоритетна задача : Научи ме како да учам

Училишен психолог :
Снежана Трендафилова

Годишна глобална програма за работа на дефектологот во ООУ Гоце Делчев -Василево за
учебната 2018/2019 година

1.Вовед
Годишната програма на училишниот дефектолог е изготвена врз основа на Законот за измени и дополнување на Законот за
основно образование (сл.весник бр.63/04),Законот за основно образование (сл.весник на РМ 52/02),Основи за програмирање
на воннаставната воспитно-образовна дејност на основното училиште и на работата на стручните работници од 1998.
Uloga na defektologot vo u~ili{teto
-detekcija na u~enici so posebni poterebi
-dijagnosticirawe na u~enicite (sledewe i procena na individualnite sposobnbosti)
-po~ituvawe na individualnite razliki ,planirawe i realizirawe na vospitno-obrazovnata dejnost

-Sledewe i vrednuvawe na postignatite rezultati
-Motivirawe za sekakov vid na aktivnost
-Vodewe dosie
-Сorabotka so roditelite
-Timska rabota so pedagog , psiholog, bibliotekar
-Timska rabota so nastavnici
-Adaptirawe na nastavnite sodr`ini i planirawe na dinamikata na realizacija na nastavata vrz osnova na
mo`nostite na decata
-Obezbeduvawe na stimulativna sredina za decata
-Pottiknuvawe istra`uva~ki,otkriva~ki i kreativni procesi
-Po~ituvawe polovi,kulturni i socijalni razliki
-Podgotovka za `ivot i integracija vo lokalnata sredina

Godi{nata programa }e se izveduva niz slednite podra~ja:
-

Neposredna rabota so u~enici so posebni potrebi

-

Sorabotka so roditelite

-

Sorabotka so nastavnicite

-

Sledewe i unapreduvawe na vospitno-obrazovnata dejnost

-

Vodewe na pedago{ka dokumentacija i evidencija

Progarmsko podra~je : Neposredna rabota so u~enici so posebn
potrebi
SODR@INI

sorabotnici

Opservacija i detekcija
na u~enici so posebni
potrebi

Nastavnici,

Evidentirawe na
u~enici so posebni
potrebi

Nastavnici,

Дефектолошка
дијагностика na u~enici
so posebni potrebi

St.sorabotnici

st.sorabotnici

St.sorabotnici

vreme na realizacija
Vo po~etokot na u~ebnata godina i
kontinuirano
Vo po~etokot na u~ebnata godina i
kontinuirano

Kontinuirano vo tekot na u~ebnata
godina

Ve`bi za reedukacija na
psiho motorikata

Kontinuirano vo tekot na u~ebnata
godina

Ve`bi za korekcija i
sovladuvawe na
problemite vo govorot i
pi{uvaweto (disleksija,

Kontinuirano vo tekot na u~ebnata
godina

disgrafija i dr.)
Работа со учениците на
совладување на одделни
наставни содржини

Наставници,ст.служба,родители

Kontinuirano vo tekot na u~ebnata
godina

Професионална
ориентација на учениците

Наставници,ст.служба,родители

April - Juni

Pomo{ vo adaptacijata
na u~enicite vo
redovnata sredina

Nastavnici,roditeli,st.slu`ba Vo po~etokot na godinata i
kontinuirano

Rabota so u~enicite vo
paralelkite kade ima
u~enik so posebni
potrebi za negovo
prifa}awe

Vo po~etokot na godinata i
kontinuirano

Ученици,
Наставници,ст.служба,родители

Vklu~uvawe na u~enici
so posebni potrebi vo
vonnastavni aktivnosti

Nastavnici,roditeli,st.slu`ba Vo po~etokot na godinata i
kontinuirano

Vodewe dosie

Наставници,ст.служба

Portfolio so izrabotki
na sekoj u~enik

Vo tekot na godinata
Vo tekot na godinata

Цел : Откривање и евидентирање на децата со посебни потреби и давање на стручна помош за поуспешно
совладување на воспитно-образовните подрачја и успешно вклучување на овие ученици во животот во
училиштето и надвор од него.

Очекувани резултати : Успешно вклучување на децата со посебни потреби во училиштето,совладување
на наставниот материјал и др.

Programsko podra~je:Sorabotka so roditeli
Programski sodr`ini

Sorabotnici

Vreme na
realizacija

Соработка со родителите на учениците со посебни

Direktor

потреби по сите прашања на инклузијата

Nastavnici

Vo po~etokot na
u~ebnata godina
i kontinuirano

St.sorabotnici

Поттикнување и организирање присуството на
родителите на учениците со ПОП во училиштето

Nastavnici
St.slu`ba
Lokalna samouprava

Vo tekot na
godinata

Vklu~uvawe na roditelite vo rabotata na
decata so posebni potrebi, te{kotii vo
u~eweto, problem vo odnesuvaweto

St.slu`ba
Nastavnici

Vo tekot na
godinata

Institucii

Zapoznavawe so napredokot na u~enicite i
re{avawe na tekovni problemi

Родители,директор,ст.служба

Na sekoe
tromese~je I
kraj na u~ebnata
godina

Pru`awe pomo{ vo sovladuvaweto na ~uvstvata St.slu`ba
na vina , samoso`aluvawe i agresija
Institucii

kontinuirano

Prevzemawe na merki za emotiven i socijalen
razvoj

St.slu`ba institucii

kontinuirano

Podr{ka i pomo{ na roditelite vo
osmisluvawe i iskoristuvawe na slobodnoto
vreme.

St.slu`ba,institucii,lokalna
samouprava

kontinuirano

Цел : Да се создадат поволни околности за да дојде со израз грижата за учениците со посебни потреби за
сестран когнитивен,емоционален и психомоторен развој.Воспоставување однос на доверба и мегусебно

почитување мегу родителот и дефектологот и подобрување на квалитетот на животот на ученикот во
училиштето и надвор од него.
Очекувани резултати : Плански насочена соработка мегу дефектологот и родителите,добри односи
,редовни контакти,перманентно информирање за развојот и напредувањето на ученикот дома и во
училиштето.Подобрување на квалитетот на воспитно-образовната работа и социјализацијата на ученикот.

Programsko podra~je : Sorabotka so nastavnici i stru~na slu`ba
Programski sodr`ini

sorabotnici

Vreme na realizacija

Zapoznavawe na nastavnicite od
oddelenska i predmetna nastava za
u~enicite so posebni potrebi

St.slu`ba

Po~etok na u~ebnata
godina i
kontinuirano

Zapoznavawe na nastavnikot za pristapot
kon u~enicite so posebni potrebi vo
zavisnost od nivnata popre~enost

St.slu`ba

Vo poo~etok na
u~ebnata godina i
kontinuirano

nastavnici

Kontinuirano vo
tekot na godinata

Pomo{ na nastavnicite pri izborod na
metodite sredstvata {to gi koristat pri
rabotata so ovie u~enici.

U~estvo vo konkretizacija i

Vo po~etok na

operacionalizacija na celite i zada~ite od Nastavnici, st.sorabotnici
programskite sodr`ini na nastavata za
u~enicite so posebni potrebi

u~ebnata godina i
kontinuirano

Stru~ni predavawa , stru~na literatura za
pouspe{na rabota so ovie deca

St.slu`ba institucii

Vo tekot na godinata

Sozdavawe na pozitivna klima za
prifa}awe na u~enici so posebni potrebi

Nastavnici,st.sorabotnici

Kontinuirano

Izrabotka na IOP.

Nastavnicita, st.slu`ba

Avgust/,septemvri

Цел : Професионално советување и информирање на наставниците за способностите и можностите на
учениците со посебни потреби,поттикнување на позитивен однос кон овие ученици,афирмација на
потребата за континуирана соработка ученик-дефектолог-наставник. И обратно.
Очекувани резултати : Поттикнување и насочување на индивидуалниот развој на учениците со посебни
потреби ,сознанијата од дефектолошката работа да се имплементираат во воспитно-образовната дејност на
наставниците .Ефикасна и успешна соработка со наставниците.

Programsko podra~je:Vodewe na pedago{ka evidencija i dokumentacija
Izgotvuvawe na plan i
programa za rabota

Na po~etokot na
u~ebnata godina

Vodewe dosie za sekoj
u~enik so posebni
potrebi

St.sorabotnici

kontinuirano

Sledewe analizirawe i
evaluacija na u~enicite
so posebni potrebi

Директор,ст.служба,наставници kontinuirano

Izgotvuvawe na
izve{taii i
infirmacii za
u~enicite so posebni
potrebi

Наставници,ст.служба,директор Na sekoe trimese~ie i
na krajot na u~ebnata
godina

Individualni obrazovni
programi za u~enicite
so posebi potrebi

Nastavnici,st.sorabotnici

Na po~etokot na
u~ebnata godina

Vodewe i sledewe na del
od dokumentacijata na

Direktor,st.sorabotnici

kontinuirano

nivo na u~ili{te
Сопствено стручно
усовршување во текот на
учебната година

Ст.соработници,директор

континуирано

Целокупната работа дефектологот ја евидентира во дневник за работа,дневник за соработка со родители и
наставници,води досие,пишува извештаи за постигнувањата на учениците на секое тримесечие.

Programsko podra~je: Sledewe i unapreduvawe na vospitnoobrazovnata dejnost
Sodr`ini

Sorabotnici

Vreme na realizacija

U~estvo vo izgotvuvawe
na Godi{nata programa za
rabota na u~ili{teto

Direktor,st.soraboptnici,nastavnici avgust

U~estvo vo Godi{en
izve{taj za rabotata na
u~ili{teto

Direktor,st.slu`ba

Izgotvuvawe na svoja
programa za rabota
Izgotvuvawe na izve{taj
za sopstvenata rabota

Јуни-август

avgust

Наставници,ст.служба

Na tromese~ie,polugodie
i kraj na godina

Вклучување на учениците со Ст.служба,наставници
посебни потреби во
соработка со училишната
библиотека

Во текот на годината

Planirawe , nabavka i
izrabotka na nagledni i
audio-vizuelni sredstva

Почеток на учебна година и
континуирано

Директор,ст.служба,благајник,домаќин

Sorabotka so soodvetni
visoko{kolski
institucii za
profesionalna pomo{
или konsultacija

континуирано

Прет. од институции
Sorabotka so zdravstveni

континуирано

ustanovi i institucii za
rano
otkrivawe,dijagnostika i
tretman na u~enicite so
PP.

Cel: Planirawe i realizirawe na aktivnosti vo tekot na u~ebnata godina so u~enicite so
posebni potrebi i nivno uspe{no vklu~uvawe vo rabotata na u~ili{teto.

O~ekuvani rezultati: Uspe{na realizacija na planiranite aktivnosi i podobruvawe na `ivotot
na u~enicite so posebni potrebi, zdobivawe so novi znaewa od oblasta -rabota so u~enici so PP..

Дефектолог : Томчо Јанев

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Училишната библиотека е местото каде учениците се учат да негуваат правилен однос кон книгата,
знаењето и воопшто сите навики кои се поврзуваат со културата на пристап и доаѓање до информации и
сознанија потребни за изградување на целиот лик на еден образован и воспитан млад човек. Работата на
училишниот библиотекар е во тесна врска со работата на предметните и одделенските наставници по однос на
овозможувањето лесен пристап до потребната литература за учениците и препорачување додатна литература од
богатиот фонд на библиотеката, за учениците кои се заинтересирани за збогатување на своето знаење и естетско
искуство.
Библиотекарот е задолжен за правилно чување, одржување и збогатување на книжниот фонд, и негово
евидентирање. Имајќи ја предвид средината во која училиштето опстојува и работи, и библиотеката како негов
составен дел, тој има просветна улога не само за своите ученици туку и за локалната заедница, па затоа вратата
на библиотеката е отворена за сите. Континуирани задачи на библиотекарот се:
-

Издавање на бараната литература на ученици и наставници и водење уредна евиденција за позајмениот
библиотечен материјал
Правилно чување и одржување на книжниот фонд
Збогатување на книжниот фонд во соработка со раководството и според плановите предвидени во
годишната програма за работа на училиштето, и негово евидентирање
Негување на културата на читање меѓу учениците и популацијата
Негување на културата на зборот и љубовта кон книгата
Учество во организацијата на слободните ученички активности и секции (библиотекарска, литературна,
драмско-рецитаторска и новинарска секција) и др.
Одржување на литературни читања, портрети на автори и разговори за дела со учениците
Помош при наоѓањето и препорачување на додатна литература за наставниците и учениците
Системска порачка преку (ucebnici.mon.gov.mk) и примање на учебници, како и целосна обработка и
дистрибуција на учебниците во матичното и подрачните училишта
Дистрибуција на училишните списанија
Администрација на информациониот систем за управување со образованието(ESARU , Е-ДНЕВНИК)
Соработка со директорот и училишниот педагог во воспитно-образовниот процес
Соработка со други училишни библиотеки, како и со ЛУБ Благој Јанков Мучето – Струмица

-

Работа со учениците кои учествуваат на различните литературни конкурси во текот на учебната година

Активност
-

Период на
реализација

Изготвување на годишна програма за работа на училишната библиотека;
Координација и разговори со директорот, стручните соработници и наставниците за
состојбата на книжниот фонд во библиотеката;
План за набавка и обнова на библиотечниот фонд;
Примање на преостанатите учебници од програмата за бесплатни учебници, нивна
стручна обработка и дистрибуција во употреба;
Прибирање почетни податоци за завршените и новоформираните паралелки за внес
во ESARU;
АВГУСТ
Чистење на полиците и книгите во соработка со техничкиот персонал и членовите на
библиотекарската секција;
Подготовка на библиотеката за работа во новата учебна година;
Прибирање на сите информации за внес во системот ESARU:
Соработка и информирање со наставниците, стручните соработници и родителите;
Библиотечно-информативна и стручна работа;
Континуирано и систематско водење на пропишаната евиденција, документација,
ревизија и заштита на библиотечниот материјал;
Подготовка за месец октомври (месец на книгата) и подготовка на ученици за
општинскиот натпревар “Млади библиотекари” во организација на ЛУБ Благој ЈанковМучето, Струмица;
Планирање и програмирање на работа со учениците во библиотеката;
Воспитно-образовна работа со учениците
Издавање книги и лектири на учениците и наставниците;
Средување на примена литература во библиотеката;
Обнова и набавка на книжен и некнижен фонд во корелација и план со наставниците
и стручните соработници
Реализација на културно-просветни манифестации во ООУ Гоце Делчев и општина
Василево;

-

-

Разговор со учениците за навремено, исправно и уредно враќање на позајмените
книги и лектири;
СЕПТЕМВРИ
Соработка со издавачки куќи, детски списанија и сл.
Соработка со училишни и други библиотеки;
Издавање литература;
Подготовка за учество на натпреварот “Млади библиотекари”;
Учество на натпреварот
Почетно организирање на слободните ученички активности и секции;
Формирање на библиотекарска секција;
Оспособување на учениците за самостојно, брзо и ефикасно пронаоѓање на
потребните информации при барање на одредена литература во библиотеката
Развивање на културата за читање, критички и самокритички однос кај учениците;
Развивање на читателските и креативните способности на учениците;
Формирање навики кај учениците за внимателно ракување, чување и заштита на
библиотечниот материјал кој го користат;
Евидентирање на книги кои се задржани подолго од пропишаното
ОКТОМВРИ
Одбележување на Месецот на книгата;
Ревизија и заштита на книжниот и некнижниот фонд;
Отпочнување со работа на библиотекарската секциите
Издавање книги, лектири и друга литература на ученици и наставници
Поттикнување на интерес кај учениците за поактивно учество во културната и јавната
дејност на училиштето и локалната средина за развивање на трајни културни
вредности (учество на членовите на библиотекарската секција на манифестацијата
Празијада итн.)
Следење на интересите на учениците и корисниците за одредени области и редовно
известување за потребата од набавка на соодветната стручна литература;
Работа со заинтересираните ученици за учество на традиционалниот литературен
конкурс по повод денот на град Струмица
НОЕМВРИ
Издавање книги;
Распишување интерен конкурс на тема: Нова Година
Доделување книги на наградените ученици
Редовен попис за состојбата

-

Посета на новогодишниот саем на книга во градската библиотека

-

Соопштение до наставниците кои подолго време немаат вратено литература од ЈАНУАРИ
библиотеката
Извештај за книжниот фонд и расходување на дотраени книги
Издавање книги
Разговори со учениците за чување на книгите во уредна состојба и нивно правилно
користење
Разговори со учениците за навремено и исправно враќање на позајмените книги
Подготовка и работа со ученици кои се заинтересирани за учество на
традиционалниот литературен конкурс кој го распишува ЛУБ Благој Јанков Мучето,
ФЕВРУАРИ
на тема: Струмички карневал
Работилница со одредена група ученици на тема Креативно пишување
Издавање книги
Пролетно чистење на библиотеката
Подготовка на учениците за литературниот конкурс Мајка, распишан од Домот за
млади
Посета на подрачната општинска библиотека со најмладите читатели од двете смени
Издавање на книги и лектири на учениците и наставниците
Проверка на исправноста на позајмените книги од страна на учениците
Соработка со наставниците
МАРТ
Распишување на интерен конкурс на тема: Екологија

-

ДЕКЕМВРИ

Издавање книги
Организирање и реализирање средба и разговор на учениците со книжевен автор во
просториите на училишната библиотека и претставување на неговото дело и
професија
Подготвување ученици за натпреварот во уметничко рецитирање во организација на
Домот за млади
Посета на саемот на книгата во Скопје
Организирање работилница со група родители со целна назнака за поттик на
читачките навики кај децата
Подготовки за одбележување на денот на патронот – Гоце Делчев
АПРИЛ
Распишување литературен конкурс на тема: Гоце Делчев

-

Свечено одбележување на патрониот празник
Доделување книги за наградените учесници на конкурсот
Избор на најчитана книга
Создавање на иницијалната база на податоци за нарачка на бесплатните учебници
за наредната година
Обнова на книжниот фонд
МАЈ
Подготвување на списоци за невратени книги и нивно прибирање
Прогласување на тројца најдобри читатели
Издавање на книги и лектири
Учество на натпреварот во уметничко рецитирање
Акција за прибирање на книгите и проверка на нивната исправност
Организирање на примопредавањето на учебниците
Финализирање на формуларот за базата на учебниците кои ќе се користат
наредната учебна година
Фoрмирање на комисија за оштетени и вратени учебници
Разговор со одделенските раководители за учениците кои не ги вратиле книгите и
ЈУНИ
лектирите
Финален попис од тековната учебна година
Чистење и средување на библиотеката
ЈУЛИ
Прием и стручна обработка на учебниците со тимот задолжен за тоа
ООУ Гоце Делчев, Василево
Ванчо Милев, стручен соработник – библиотека

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР

Содржина на работа

Време на

Носители

реализација
Секретар,правник
1. Донесување Статут на училиштето

по потреба

2. Донесување Годишна програма за работа на
Училиштето

Август

3. Разгледување извештај за работа на ООУ

Јули-август

членови на училишниот одбор

4. Предлог финансиски план до основач.

Декември-јануари

благајник и директор

5. Предлог завршна сметка до основачот

Февруари-март

Комисија за попис

6. Објавува јавен Оглас за избор на директор и
спроведува постапка по истиот

По потреба

Членови на училишен одбор

7. Дава мислење за избор на стручни
работници,наставници,воспитувачи

Тим за изготвување
на Годишна програма за работа

По распишан
Членови на училишен одбор
Оглас

8. Поднесува предлог до директорот за
По потреба

Членови на училишен одбор

По поднесена

Членови на училишен одбор

Престанок на работен однос
9. Одлучува по приговори и жалби на

вработени

жалба

10. Одлучува по жалба на ученици, родители и
старатели

По поднесена
жалба

Членови на училишен одбор

НАЧИН НА РАБОТА - Училишниот одбор работи на пленарни седници а постапката на работа и одлучување
е согласно Деловникот за работа на истиот
Носење одлуки: Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од вкупнио број членови на Училишниот
одбор
Временска димензија: За се она што не е предвидено се работи и одлучува по потреба

Претседател:
Васил Атанасов

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА

Советот на родители е орган на училиштето составен од по еден делегат од секоја паралелка во училиштето.
Советот има задача преку своите делегати да ја следи и унапредува работата во училиштето води грижа за задоволување
на потребите на учениците, пред се за постигнување подобри резултати во учењето, правилно користење на нивното
слободно време, нивната оптовареност, соработува со наставниците, дава помош во обезбедување подобри услови за
работа на училиштето и дава мислење за остварување на воспитно-образовната работа во училиштето.

Реден
број
1

Програмски содржини

Време на реализација

Информација за постигнатиот успех во учебната 2017/2018

септември

2

Донесување на програма за работа на Советот на родители

Август-септември

3

Ноември

4

Успехот и редовноста на учениците во првото тромесечје, дискусија и
давање предлог мерки за негово подобрување
Извештај за систематските прегледи и забниот лекар

5

Извештај за работата на учениците во првото полугодие

Февруари

6

Предавање: Соочување со проблемите на младите во адолесценција

Февруари

7

Донесување на заклучоци, насоки и предлози од страна на членовите на
Советот за подобрување на успехот, поведението и редовноста на
учениците со поголема соработка со родителите
Разгледување на успехот, редовноста и поведението на учениците во трето
тромесечје

8

Тековно

Во текот на учебната година

Април

9
10
11

Припрема и организација за изведба на планираните екскурзии со учениците
Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот
на учебната 2018/2019
Изготвување на предлози, насоки, заклучоци и упатства од страна на
членовите на Советот за евентуални пропусти во програмирањето и
реализацијата на сите видови настава и воннаставни активности со цел
истите да се програмираат како приоритетни во програмата за работа на
училиштето во идната учебна година

Тековно
Јуни
Јуни

Програмата може да се менува по потреба.

Претседател на Советот на родителите:
Ацо Митев

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ

Вовед

Во состав на Годишната програма за работа на работа на OОУ Гоце Делчев - Василево е и програмата за работа
на Наставничкиот совет.
За поефикасно реализирање на целите и задачите кои се претставени пред OОУ, наставниците се организираат и
делуваат преку стручни тела и органи.
Наставничкиот совет е највисок стручен орган во ООУ, кој води грижа за целокупната стручна и воспитно образовна
работа на Училиштето.
Според член 140 од Законот за основно образование и Статутот на Училиштето, Наставничкиот совет го сочинуваат
сите наставници, стручни работници и директорот на ООУ.
Со Наставничкиот совет раководи директорот на ООУ.

Задачи на наставничкиот совет се:






Организирање воспитно-образовна работа и следење на нејзината реализација
Утврдување на полугодишниот и годишниот успех на учениците
Утврдување на задолженија на наставниците за реализација на наставните предмети и воннаставните активности,
по предлог на директорот на Училиштето.
Усвојување на распоредот на часовите, наставници по паралелки и наставни предмети.
Распоредување на раководители на паралелките,




Разгледување и усвојување на Извештаи, анализи, информации и сл. За постигнувањата на учениците во одредени
периоди,
Да разгледува и донесува одлуки по приговори и барања на ученици и родители,
Наставничкиот совет се грижи за реализирање на програмата за стручно усовршување на наставно-воспитниот
кадар и др.
Истовремено ќе врши и други работи утврдени со Законот и Статутот.
Во текот на учебната година Наставничкиот совет се состанува најмалку четири пати, а по потреба и повеќе.

Приоритетна задача на Наставнички совет :
Активности на членовите на Наставнички совет
Појдовни основи:
Улогите на наставникот се сложени и динамични. Тие се однесуваат не само на неговата работа во училницата,
туку и надвор од неа, во воннаставните активности.
- Современото училиште бара инвентивни, креативни и одговорни професионалци.
- Информатичката технологија подразбира и нови облици на интеракција помеѓу наставникот и ученикот.
- Се повеќе се бара тимска работа, што значи дека треба да се воспостават нови облици на комуникација во
Училиштето, што подразбира способност за промена на начинот на размислување во согласност со одредени
ситуации.
Генерална цел :
-

Врз основа на плански, организирани и добро осмислени активности членовите на Наставнички совет да се
решаваат основните прашања кои се врзани за она што се планира и она што сака да се реализира, согледување и
соочување со добиениот ефект.

Носители на приоритетната задача:
Наставници кои реализираат настава од прво до осмо одделение, стручни работници и директорот на Училиштето.
Форми на работа:
Тимска, групна, индивидуална, заедничка.
Ресурси:
Стручна литература, записи од Наставничкиот совет, разговори со наставници, родители и ученици, полугодишни
и годишни извештаи, увид во педагошката евиденција и документација.

Инструменти со кои ќе се следи реализацијата на приоритетната задача:
Аналитички листови, прашалници за наставници, ученици и родители, анкетни и евидентни листови.
Време на реализација :
Во текот на целата учебна година.
Ефект:
Воспоставување на здрава училишна клима и култура, Училиштето добива карактеристики на современо
училиште.

Задачи кои ќе ги реализираат стручните служби и директорот:
-

спроведување на прашалници (прашалници за наставници, родители и ученици)

Време на реализација:
Во текот на целата учебна година
Анализа на спроведените прашалници и презентирање на резултатите пред Наставничкиот совет.
Фактори кои ја забавуваат реализацијата на генералната
цел

Стратегии со кои се намалува
влијанието на овие фактори

- недоволното информирање на наставниците за тековните
проблеми
- незаинтересираноста на наставниците за решавање на
проблемот
- пасивноста на наставниците за време на решавањето на
проблемот

Работилница со наставници и родители за
следење на активностите на учениците за
недоаѓање до несакан проблем
(неоправдано отсуство, слаб успех,
поведение, преместување и др.)

- конфликт
Фактори на поддршка

Одговорност, активност, точност, вклученост, толерантност,
отвореност, доверба, директност во настапот, соработка
(наставник-наставник, наставник-ученик, наставник-родител) на
членовите на Наставнички совет

Стратегии со кои се засилуваат
фактори
Реално и навремено согледување и
разрешување на одредена проблемска
ситуација

СОВЕТ НА ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Василево, 2018

Вовед
1.Советот на предметни наставници го сочинуваат:
• предметните наставници штo ја изведуваат наставата од шесто(VI)до деветто(IX) одделение
• стручните соработници на училиштето
2. Советот на предметните наставници ги разгледува:
• годишнта програма за работа и планирањто н анаставата
• воспитнообразовните проблеми п оодделенија
•

подготвува програма за работа со талентирани ученици,односно со оние кои потешко напредуваат

•

одлучува за воспитните мерки и врши други работи утврдени во статутот на училиштето

• анализа на реализација нанаставната програма за предметна настава за ова тримесечие
Реден
број

Содржина и реализирана активност

1

Реализaцијана на ставните програми за првото тримесечие

2

Успех и поведение на учениците

3

Договор за родителски средби

4

Новогодишен хепенинг

Цели:
Време на реализација:Ноември2018

Ресурси:
• одделенски дневници
• евидентни листови
• извештаи

Очекувани ефекти (евалуација):
• реализирана наставна програма
• утврден успех и постигањатанаучениците од VI доIX

Ред.бр

Содржина и реализирана активност

1

Читање на заклучоците од предходниот состанок.

2

Реализација на наставната програма во првото полугодие.

3

Реализација на наставната програма во првотополугодие за дополнителна настава.

4

Реализација на наставната програма во првото полугодие за додатна.

5

Реализација на наставната програма во првото полугодие за слободни активности.

6

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие.

7

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие на ученици со слаби оценки.

8

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие на ученици со слаби оценки.

9

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие на ученици со изостаноци
на учениците.

10

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие на ученици со истакнат ученик на
паралелката.

11

Изрекување н апедагошки мерки на ученици кои имаат проблем со учењето и
однесувањето на родителски средби и тековни работи.

Цели:
•

анализа на реализација на наставната програма за предметна настава за првото полугодие

• разгледување на изречените педагошки мерки на учениците
• договор з ареализација на родителска средба

Време на реализација:Јануари2019
Ресурси:
• одделенски дневници
• евидентни листови
• извештаи

Очекувани ефекти (евалуација):
• реализирана наставна програма.
• утврден успех и постигањата на учениците од VI доIXодд.

Ред.бр

Содржина и реализирана активност

1

Читање на заклучоците од предходнио тсостанок.

2

Реализација на наставнат апрограма во третотримесечие.

3

Реализација на наставната програма во трето тримесечие за дополнителна настава.

4

Реализација на наставната програма во трето тримесечие за додатна.

5

Реализација на наставната програма во трето тримесечие за слободни активности.

6

Успехот и поведението нау чениците во трето тримесечие.

7

Успехот и поведението н аучениците во трето тримесечие на ученици со слаби
оценки.

8

Успехот и поведението на учениците во трето тримесечие на ученици со слаби
оценки.

9

Успехот и поведението на учениците во трето тримесечие на ученици со
изостаноци на учениците.

10

Успехот и поведението на учениците во трето тримесечие на ученици со истакнат
ученик на паралелката.

11

Изрекување на педагошки мерки на ученици кои имаат проблем со учењето и
однесувањето на родителски средби и тековниработи.

12

Велигденски хепенинг.

13

Сликање.

14

Настава во природа.

15

Ученички екскурзии.

16

Запишување н аучениците во првоодделение.

17

Полуматурскавечер.

Цели:
• разгледување на заклучоците од претходниот состанок
• анализа и реализација на наставната програма за предметна настава за ова тримесечие
• договор за реализација натековнитеработи
Време на реализација:Април2019
Ресурси:
• одделенски дневници
• евидентни листови
• извештаи
Очекувани ефекти (евалуација):
• реализирана наставна програма.
• утврден успех и постигањата на ученицитеод VI доIXодд.

Ред.бр

Содржина и реализирана активност

1

Читање на заклучоците од предходниот состанок.

2

Реализација на наставната програма на крајот од учебната година.

3

Реализација на наставната програма на крајот од учебната година за дополнителна
настава.

4

Реализација на наставната програма на крајот од учебната година за додатна.

5

Реализација н анаставната програма на крајот од учебната година за слободни
активности.

6

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година.

7

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година на ученици со слаби
оценки.

8

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година на ученици со слаби
оценки.

9

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година на ученици со
изостаноци на учениците.

10

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година на учениц исо
истакнат ученик на паралелката.

11

Истакнат ученик на паралелката.

12

Избор на првенец на генерација.

13

Изрекување на педагошки мерки на учениците кои имаат проблеми со учењето и
однесувањето.

14

Родителски средби и тековниработи.

15

Алманах.

16

Полуматура.

17

Учениците со континуирано одличен успех.

18

Поделба на сведителства.

19

Регулирање на сите обврски на учениците кон училиштето

20

Собирање на учебниците.

21

Родителскисредби.

Цели:
•

анализа на реализацијата н анаставната програма за предметна настава на крајот на учебната година

• утврдување на првенец на генерација
• разгледување на реализација на сите активности
Време на реализација:јуни 2019

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Приоритетна задача: Подобрување на квалитетот на соработка на релација наставник-родител во наставата
Појдовни основи за реализирање на приоритетната задача:



Пропусти во соработката на релација родител- наставник
Записници од одржаните состаноци на стучен актив

Конкретни задачи:










Изготвување на сопствена програма за работа
Следење на сите Видови настава (редовна, дополнителна)
Реализација на часовите за учениците со потешкотии во учењето
Соработка со родителите
Следење на домашната работа на учениците
Примена на индивидуализирана форма на работа во редовната настава
Меѓусебна соработка на наставниците и стручната служба
Вметнување на еко-стандарди во наставната програма од I-V одд
Планирање на две еднодневни екскурзии од I-V одд.

Генерална цел:




Описменување на учениците од Iдо Vодд. и примена на современа настава
Формирање на еко-патроли(група на ученици) вклучени во реализација на точките на акција.

Форми на работа: индивидуална,

Мото:

групна,

во

парови, индивидуализирана

Неуспехот се случува само тогаш, кога човекот се
откажува од обидите.

Програмски Содржини
1. Запознавање на наставниците со начинот на вметнување
на еко- стандардите во Наставниот план и програма од I-V
одд.
2 Запознавање и разгледувње на наставните планови и
програми во одд. настава

Носители на

реализација

Време на реализација

Наставнивите од одд. настава

јули

Наставниците во одд. настава

август

3. Разгледување и избор на учебници по кои ќе се работи во
новата учебна год.

Одделенски наставници

август

4. Изготвување на програми за работа по наставни предмети
од прво до пето одд.

Наставници по стручни активи

август, септември

5. Запознавање на наставниците што водат прво одд. со
програмата :

Наставници, стручна служба

Образование за животни вештини
5. Обука на наставниците во одд. настава за унапредување
на оценувањето на учениците
7. Избор на детски печат детски списанија

септември
Наставници, стручна служба
септември
Наставници,
директор

септември - октомври

8. Организирање активности по повод
Детската недела

Одд. наставници.
стручна служба

септември, октомври

9.. Организирана исхрана на учениците во одд. настава

Директор, одд.
наставници

октомври

10Примена на современи форми и методи во наставата

Стручна служба и
одд. наставници

октомври

11. Избор на лектира

Одд. наставници

октомври

12. Нагледни часови по
договор со наставниците

Стручна служба и
одд. наставници

ноември, декември

13. Активности по повод
Нова година

Одд. наставници

декември

Одд. наставници
стручна служба

декември и во текот на
целата година

15. Соработка со родителите на учениците кои потешко
напредуваат во наставата

Стручна служба,
одд. наставници

декември и во текот на
целата година

16. Настава во природа

Стручна служба,

14. Реализација на часовите за учениците со потешкотии во
учењето и реализација на дополнителната настава

директор, одд
наставници
17. Подготовка на учениците за

февруари

учество на натпревари

Одд. наставници,
предметни
наставници

18. Организирање на екскурзии за учениците од одделенска
настава

Директор, група
наставници

април

19. Премин од описно во бројчано оценување

Стручна служба и
одд. наставници

април, мај

20. Организирање меѓусебни квиз натпревари на учениците

Стручна служба и
одд. наставници

април, мај

21. Организирање работилници по повод новогодишните и
велигденски празници

март

јануари, април
Одд. наставиици
родители и ученици

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2018/19

РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО МАТЕМАТИКА ВО УЧЕНАТА 2018/19 ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА СО ПОСТОЈАНА
СОРАБОТКА,ДИСКУСИЈА,ОСВРТИ,АНАЛИЗА И КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОВОЈ АКТИВ.ВО ТЕКОТ НА РАБОТАТА
НА АКТИВОТ МОЖНО Е ДА СЕ ВНЕСАТ НЕКОИ НОВИ СОДРЖИНИ ОД КОИ ЌЕ ИМА ПОТРЕБА И ПОКРАЈ ТОА ШТО НЕ СЕ
ВНЕСЕНИ ВО ПРОГРАМАТА.
Активот ќе одржува состанок еднаш во месецот и програмата ќе се реализира по месеци.
Наставна тема
 Разгледување на наставните планови и програми по математика за 6,7,8 и 9 то
одделение и изработка на годишни и тематско-процесни планови
 Изработка на план и програма за додатна и дополнителна настава за
тековната година


Време на реализација
август
септамври



Разгледување на можности за што поголема застапеност на нагледни часови
во наставата по математика (користење на електронската табла на часовите
по математика,користење на современи методи и форми на настава-настава и
учење на 21-от век,како што се:автентично учење,учење преку решавање
проблеми,проекти, оценување за учење ,
примена на ИКТ )




Анализа на постигнатите резултати на учениците во првото тромесечие
Предлог мерки за подобрување на успехот онаму каде има потреба

ноември



Презентација на часови каде се применуваат современи методи за работа

декември




Анализа на полугодишни резултати
Подготовка за училишен натпревар по математика

јануари

октомври



Одржување на училишен натпревар и формирање екипа за општински
натпревар




Организирање на меѓународниот натпревар Кенгур
Организирање на општински натпревар по математика





Разгледување на успехот во третото тромесечие
Подготовка на екипата за учество на регионален натпревар
Посета на саеми на наука и техника ,каде ќе согледа примената на
математиката и нејзиното значење во секојдневниот живот

април



Анализа на резултатите од одржаните математички натпревари

мај



Изработка на извештај за работата на активот по математика за учебната
2018/19

јуни

СТРУЧЕН АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА
ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ВАСИЛЕВО

февруари

март

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019
ГОДИНА

Приоритетна задача:
Правилна употреба на македонски литетатурен јазик
Мајчиниот јазик – најголемата светлина на душата.

Појдовни основи за концепирање на приритетната задача:
Поради големата употреба на дијалектните форми на македонскиот литературен јазик учениците треба да го говорат мајчиниот јазик во
стандардна форма.
Љубовта кон мајчиниот јазик треба да биде најголема, затоа што тој претставува столб на нашата култура, историја и мост на сите
поколенија.

Генерална цел:
Користење на литературниот јазик по сите наставни предмети и збогатување на реториката кај учениците.

Ресурси:


Користење на стручна литература, интернет, соработка со наставниците, родителите и учениците, стручна служба



Користење на кабинет за реализација на ИКТ технологија

Конкретни задачи:


Подобрување на изразувањето кај учениците



Анализа на тестови и домашни работи по други наставни предмети



Развивање љубов кон мајчиниот јазик, осознавање на неговата вредност.

Носители:
Наставниците и стручниот актив во училиштето

Ефект:
Примена на македонскиот јазик во наставата

Содржина на работата

Време на реализација

Носители

1.Избор на Стручен актив и разгледување на програмата на
стручниот актив
2.Избор на учебници по македонски јазик
3.Избор на лектири
4.Избор на списанија за деца
5.Месец на книгата - октомври

Август
Септември

Наставници,
директор

педагог,

Распишување на конкурс во училиштето

6.Подготвување и спроведување тестови за проверка на
знаењето од областа на граматиката
7.Изготвување и читање на реферат за животот и делото на
Кочо Рацин и Блаже Конески

8.Организирање на уметничко читање на реферат за браќата
Миладиновци

9.Подготовка на реферат за револуционерот Гоце Делчев по
повод неговото раѓање
10.Изработка на весник за мајката Столб на општествотожената
11.Учество на
литературата

натпревари

од

областа

12.Следење на еколошка патрол-Априлијада
-Посета на саем

на

јазикот

и

Октомври

Наставници

Ноември

Наставници, ученици

Декември

Наставници и
литературна секција

Јануари

Стручни
соработници,
наставници, ученици

Февруари

Наставници, ученици

Март

Наставници и
литературна секција

Април

13.Подготовки за патрониот празник на нашето училиште
14.Избор на најдобар рецитатор, литературен текст и
изведба на драмски текст

Наставници, ученици
Maj

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
ПРИ ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВО

Приоритети на наставникот:


Примена на интерактивни методи и ИКТ во наставата со цел да се подобри средината на учење која учениците треба да ја
доживуваат како мотивирачка средина, а начинот на кој се учи интересен;



Усогласување на методолошкиот приод во реализирање на наставата



Усогласување на критериумите за оценување на знаењата на учениците



Активно учество на учениците во наставата (стекнување на работни навики и трајни знаења)



Отворена соработка со учениците кои имаат потешкотии во совладувањето на материјалот и нивно охрабрување да посетуваат
дополнителна настава



Стимулирање на надарени ученици за нивно учество на натпреварите по информатика и реализација на додатна настава



Продолжување на активности во рамките на програмата ― Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем

Август
1. Изработка на Годишната програма за работа во учебната 2018/2019 година и формулирање на приоритети и цели
2. Анализа на резултатите од претходната учебна година по предметот информатика и изработка на план на активности за
постигнување на подобар успех во следната учебна година (реализација на дополнителна настава,консултативни часови).
3. Разгледување и усогласување на методолошкиот приод и наставните програми на ниво за годишните и тематските
распределенија .
4. Интегрирано планирање во наставата по наставниот предмет информатика со застапеност на програмата – Интеграција на
еколошка едукација во македонскиот образовен систем.
5. Размена на искуства и забелешки поврзани со првиот циклус од екстерното проверување на постигањата на успехот на
учениците и дускусија за временските рамки за реализација на наставната програма во наредната учебна година

Септември
1. Подготовка (изработка) на дијагностички тестови на знаења, особено за учениците од шесто одделение со цел да се утврди
со какви предзнаења доаѓаат во предметна настава.
2. Изработка на програми за реализација на дополнителна и додатна настава
3. Идентификација на ученици кои имаат потешкотии при совладување на материјалот по наставниот предмет

4. Индентификација на надарени ученици за учество на натпревари по наставниот предмет.
5. Утврдување на термини за изведување на дополнителна и додатна настава
6. Дискусија за начинот на подобрување на квалитетот на наставата и изработка на план за методски единици кои можат
успешно да се реализираат со програмските пакети од Едубунту со цел за осовременување и подобрување на
интерактивната настава.

Октомври
1. Стратегија за примена на компјутерите во наставата, посета на часови во рамките на активот со цел размена на искуства,
мислења и сугестии да се подобри квалитетот на истата и најважно учениците да се стекнат со трајни знаења.
2. Изработка на тематски тестови на знаења со цел да се усогласат критериумите на оценување.
3. Следење на работата и напредокот на учениците и анализа на постигнатите резултати на првите контролни задачи

Ноември
1. Разгледување на успехот и редовноста на учениците во првото тромесечие
2. Реализација на дополнителна настава на ученицте кои покажале слаб успех
3. Реализација на додатна настава за работа со надарени ученици и нивна подгоотовка за учество на натпревари
4. Активности и формирање на групи на ученици за учество на on-line интернационален натпревар по математика Дабар на
http://www.talent.mk/ dabar.makedonija@gmail.com

Декември

1. Договор за реализација на полугодишните тестови и усогласување на критериумите на оценување

Јануари
1. Анализа на полугодишниот успех на учениците како повратна информација за ефективноста на реализираната настава како
и дополнителната настава со послабите ученици.
2. Информација за реализацијата на додатната настава со надарени ученици
3. Интегрирање на еко-стандардите во наставата по предметот информатика (развивање и потикнување екосвест кај
учениците)

Февруари
1. Размена на искуства како и стручна литература и материјали за подготовки на учениците за нивно учество на натпревари.
2. Организирање и одржување на училишен натпревар
3. Анализа на постигнатите резултати на натпреварoт
Март
1. Анализа на постигнатиот успех на учениците во трето тромесечие, предлози/сугестии со цел унапредување на знаењата и
вештините на учениците.
2. Информации за дополнителната настава за учениците со слаб успех по предметот информатика.

Април
1. Подготовка на учениците за учество на натпревари по апликативни вештини.

2. Учество на ученици на општинскиот и регионалниот натпревар по информатика за апликативни вештини.
3. Информација за дополнителните часови на учениците со слаб успех по предметот информатика и резултати од истите и дали има
подобрување на успехот на учениците и надминување на потешкотиите за совладување на материјалот.

Мај
1. Договор за реализација на полугодишните тестови и усогласување на критериумите на оценување
2. Предлози и сугестии за подобрување на успехот на учениците
3. Реализација на дополнителни часови.
4. Учество на државни натпревари по апликативни вештини.
5. Интегрирање на еко-стандардите во наставата по предметот информатика (развивање и потикнување екосвест кај учениците)
преку наставната програма и проекти изработени од страна на учениците

Јуни
1. Анализа на успехот постигнат на крајот на учебната година
2. Анализа на степенот на оствареност на горепоставените приоритети на наставникот.

Наставник по информатика:
Василка Витанова

План и програма за работа на стручниот актив
Географија, Историја, Граѓанскo образованиеи Етика на религии

Приоритетна задача:

Културата и верувањата на луѓето во минатото и денес

Појдовни основи за концептирање на приоритетната задача
- Познавањето на културните вредности и верувања на луѓето во минатото овозможуваат полесно да се сфатат различните култури и
верувања на луѓето денес
- Потребата од разбирање и вклучување во светот како мулти етничка, мултикултурна, и мултиконфесионална целина (средина)
- Познавањето на различните култури и верувања на луѓето (учениците), во секојдневната животна средина (Училиштето, населеното место)
е во функција на разбирањето, толеранцијата, соработката социјализацијата и сл.

Генерална цел :
Различните култури и верувања треба да ги зближуваат луѓето

Носители на реализацијата:
Наставници кои реализираат настава во наставните предмети географија, историја, граѓанско образование.

Форми на работа
Групна , индивидуална, заедничка

Ресурси :
Стручна литература , соработка со наставници родители и Ученици, стручна служба, научноистражувачка работа

Ефект:
Познавањето на разликите во културата и верувањата меѓу учениците , да ја зголеми толеранцијата, разбирањето и соработката во
паралелките ,во Училиштето и во животот, влијанието на миграцијата односно намалување на бројот на учениците и бројот на населението во
општината

Конкретни задачи:

-Спроведувањето на прашалници за разликите во културата и верувањата на луѓето во нашата средина за родители, наставници и ученици
-Анализа на спроведените прашалници и презентирање на резултатите пред Наставнички совет и Совет на родители
- Следење на степенот на постигнување на целта кај учениците од страна на наставниците – носители на приоритетната задача, стручната
служба и директорот.

Ред.
бр.
1

Содржина на работа

Избор на раководство на стручниот актив

Време на реализација

август

Носители на активноста

Наставници,

стручна служба
директор
Наставници,
2

Разгледување и усвојување на Годишната
програма на стручниот актив

август

стручна служба
директор

3

Утврдување и усвојување на методологијата на
планирањето:

Наставници,
август

- годишно, тематско, дневно -оперативно

стручна служба
директор
Наставници,

4

План за изработка на тематски тестови по трите
наставни предмети

септември

стручна служба
директор
Наставници,

5

Анализа на Годишните планирања

октомври

стручна служба
директор
наставници,

6

Програмирана настава со примена на ИКТ.

март
стручна служба

7

Групна и заедничка работа , нагледен час по
географија VII одд

ноември

8

Индивидуализирана форма на работа, нагледен
час граѓанско образование, еко стандард 3
одржување на зградата и здрава средина во

февруари

Оливер Лазаров Стручна служба
Кољо Гоџиров
Стручна служба

училиштето, точка за
акција 6-истакнување на упатства за одржување на
зграда
и здрава средина во училиштето
во сите простории
Програмиран наставен материјал , еко стандард
1-зашОливер Лазаров

теда на енергија- точка на акција
9

4-план за намалена потрошувачка на изворите за
греење, рационално користење и планирање на
изворите за греење

март

Анашка Бојчовска

во наставата по географија VIII одд нагледен час
10

11

Наставници ,стручна служба

Следење и снимање на часовите по историја ,
географија и граѓанскo образование

Во текот на годината

Учество на натпревари училишни, регионални,
републички

април

директор
наставници

ООУ „Гоце Делчев“ о.Василево
Годишна Програма за работа на активот
по биологија, хемија, физика и природни науки
за учебната 2018/2019

Формирање на стручен актив за новата учебна година и избирање на раководство на истиот.

2

Анализа на успехот на учениците од претходната учебна година

3

Предлог-распределба на часовите и проектните активности.

4

Разгледување на наставните планови и програми-евентуални измени и дополнувања.

5

Договор за изведување на методологијата за изработка на годишните распределенија (годишни и тематски) и на дневните
подготовки.

6

Договор за набавка за нови наставни средства и помагала.

7

Договор за претплата и користење на стручни списанија, билтени и слични издавања.

8

Одредување на приоритети на активот. Поделба на обврските и задачите на активот.

9

Изработка на програма за проектни активности-слободни ученички активности.

10

Истакнување на наставните содржини кои ќе се реализираат со воведување на современа наставна технологија.

11

Градење на критериуми за оценување на успехот на учениците.

12

Планирање на писмени работи

13

ОКТОМВРИ

1

време

АВГУСТ

АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМВР
И

Реализатори: сите наставници од предметот биологија, хемија, физика и природни науки

Изработка на програма за додатна настава.

14

Подготовка за изведување на дополнителна настава.

15

Согледување од реализацијата на редовната настава.

16

Анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тримесечје.

17

Предлози за подобрување на успехот. Анализа на искористеноста на наставните средства и помагала.

НОЕМВР
И

ред.
бр.

Анализа на полугодишните резултати од наставната работа во рамките на активот.

22

Меѓусебна посета на наставните часови (елементи кои ќе се следат на часот, организација на часот).

23

Анализа на работата на слобод. ученички или проективни актив. во текот на првото полугодие

24

Активности за подготовка на учениците за разни натпревари.

25

Активности за професионално информирање на учениците.

26

Изготвување на тестови за училишен натпревар по биологија

27

Согледувања од реализацијата на наставната програма.

28

Согледувања од реализацијата на наставната програма.

29

Анализа на успехот на учениците по трето тримесечје.

30

Предлози за подобрување на успехот.

31

Посета на природно-научен музеј (ученици од VI, VII, VIII, IX одд.)

32

Посета на Зоолошка градина (ученици од VI, VII, VIII, IX одд.)

33

Посета на Саем на книгата (ученици од VI, VII, VIII, IX одд.)

34

Анализа на постигнатите резултати на сите форми на наставна и вон наставна работа.

35

Подготовка за изведување на продолжителна настава (ако има).

36

Анализа на постигнатите резултати на активот

37

Извештај од одржани евентуални семинари и советувања

38

Изработка на извештајот за работата на стручниот актив за учебната година што одминува.

ДЕКЕМВРИ

21

ЈАНУАРИ

Анализа на реализацијата на додатната и дополнителната работа.

ФЕВРУАРИ

20

МАРT

Застапеност на корелацијата меѓу наставните предмети и содржини.

АПРИЛ

19

МАЈ

Известување за одржани евенуални советувања и семинари на кои учествувале членови од активот.

ЈУНИ

18

Членови на активот:
Томе Китановски (наставник-биологија)
Зора Трајкова (наставник-биологија)
Лидија Михаилова (наставник-физика)
Ленче Вучкова (наставник-хемија)

Претседател:
Томе Китановски

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО ПРЕДМЕТОТ ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Приоритетни задачи
Меѓу приоритетните задачи на воспитно -образовниот процес во целина, е развивање на творечките способности на ученикот и
негово естетско воспитание.Ликовната уметност е производ на креативниот дух на човекот од предисторијата до денес. Ликовните

дела се сведоци за развојот на човечката цивилизација и мисла. Делата за нас претставуват непроценливо духовно богатство.
Развивајки ги творечките способности кај секој ученик му овозможуваме да ја искаже својата креативност реализирана во
разновидни материјали и техники во своите ликовни творби.

Појдовни основи за концепирање на приоритетни задачи
Обезбедување основни услови за опстојување, на креативноста и естетиката да се посветува соодветно внимание - на истата да
се гледа како потреба и како дел од духовниот живот на ученикот .Ученикот да се оспособи како активен субјект да учествува во
општествениот живот со своите креативни потенцијали , инвенција, флексибилност, за примање на новини од областа на
современиот развој на уметноста.

Генерална цел
Стекнување на трајни знаења, умеења и способности кај учениците. Активирање во сите манифестации од културен карактер со
свои изработки.

Носители на реализација
Наставниците по ликовно образование, директорот на училиштето, педагошка служба во училиштето,учениците и др.

Форми на работа
Индивидуална, во парови, групна форма на работа.

Ресурси

Училишни простории, холови, материјали за изработка на ликовни дела-ученички творби, литература од ликовна уметност,
интернет и др.

Конкретни задачи


Изработка на паноа, изложбени поставки, соработка со други културни установи , соработка со локалната самоуправа
.



Ученичките ликовни творби во естетското обликување на училиштето , поставување на тематски изложби , улогата на
2Д творби цртежот, сликата, графиката и 3Д творби дизајнот и скулптурата за изгледот на внатрешниот простор .



Улогата на детските ликовни изложби -афирмирање на поединци со свои ликовнио творби и групи на ученици со свои
изработки .



Групни ликовни творби од голем формат во училишниот амбиент -тимска работа на учениците - изработка на дела за
сценографии,(недела на детето, новогодишни празници, ден на општината, ден на празот, патронен празник на
училиштето, еко - стандарди и нивна примена.

Ред.
број

Содржини на работа

Време на
реализација

Носители на реализација

1.

Програма на стручниот актив

Август

Наставник

2.
Септември

Наставник
Директор
Ученици

Подготвување на паноата во училиш-тето.
Поставување на ликовни творби на
паноата во холот на училиштето.
Изготвување на ликовни творби за
натпревар – на ликовен конкурс.
3.
Избор на ученици за учество во Октомври
програмата , конкурс за ликовни творби
по повод ,, Недела на детето``
Изработка на ликовни творби .
Избор на ликовни творби за натпревар.
Примена на еко- стандарди- чиста
училишна средина.

Наставник
Ученици

Избор на ученици за учество во ликовната Ноември
работилница-по повод Ден на празот .
Изработување на ликовни творби за
изложбата по повод Ден на празот.
Примена на еко - стандарди – учество на
учениците од ликовната секција во
уредување – декорирање во холот на
училиштето.

Наставник
Директор
Локална самоуправа
Ученици

4.

5.

Избор на ученици за изработка на мурал Декември
кој е поставен во холот на училиштето .
Етапно подготовка за работа на мурал ,
скица , цртеж и пренесување на
елементите на муралот .
Поставување на изложба од најдобрите
ликовни творби од учениците во текот на
првото полугодие и новогодишни мотиви.

Наставник
Ученици

Тимска работа на учениците во изработка Јануари
на мурал.
Сценографија
на
тема
,,Зимски
случувања``тимска работа.

Наставник
ученици

Изработување зиден весник на тема ,,За Февруари
сите мајки``.
Поставување ликовни творби на тема ,,За
мојата мајка``

Наставник
Ученици

Подготовка за ,,Априлијада``.
Учество на конкурси .

Наставник
Ученици

6.

7.

8.
Март

9.
Подготовка на ликовни творби по повод Април
патрониот празник .
Подготовки
и
изработување
на
сценографија по повод патрониот празник
на училиштето.
10.

Наставник
Педагошка служба
Директор
Др. наставници

Подготвување на учениците за учество на Мај - Јуни
манифестацијата ,,Цвеќе,,.
Цртање на асфалт.
Аранжирање на свежо цвеќе.

Наставник
Ученици

Наставник: Илиева Мирјана

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Изготвување на план и програма за работа на
активот

наставници по физичко
и здравствено
образование

Август

Разгледување и корекции во наставната
програма за учебната 2018/2019 од VIдо VIII

наставници по физичко
и здравствено
образование

Август

Договор за изборна настава спорт –
формирање на групите – програма за работа

наставници по физичко
и здравствено
образование

Септември

Договор за стриктна примена на здравствено
– хигиенски задачи на часовите и хигиенски
навики за спортска облека

наставници по физичко
и здравствено
образование

Септември

Разгледување на годишниот календар на МОИ наставници по физичко
и здравствено
2017/2018 планирање на активностите за
образование
учебната

Септември -Октомври

Соработка со наставниците од одделенска и
предметна настава поради обрнување на
поголемо внимание на исправено седење на
учениците

наставници по физичко
и здравствено
образование,
одделенски и
предметни наставници

Ноември -Декември

Соработка со наставниците од одделенска
настава поради постручно остварување на
наставните единици од програма за работа од
I до V одд

наставници по физичко
и здравствено
образование и
одделенски
наставници

Во текот на целата учебна година

наставници по физичко
и здравствено
Организација и посета на спортски натпревари
образование и
родители
наставници по физичко
и здравствено
Организација на излети, летувања и зимувања образование, родители
и директор на
училиште
Планирање на активности за училишниот
патронен празник - меѓуодделенски
натпревари

наставници по физичко
и здравствено
образование

Спортски ден

директор и одделенски
раководители

Реализација на активностите за МОИ

наставници по физичко
и здравствено

Есен- Пролет

во текот на учебната година,
зависно од годишниот календар за
работа во текот на второто
полугодие

образование

Училишна спортска значка
Приоритет:
Стекнување на работни навики, разбирање на вредностите.
Развивање и јакнење на сопствената волја, упорност, истрајност, дисциплина како и сите други позитивни вредности – особини кои се
предуслов за постигање на високите достигнувања.
Појдовни основи:
Разбирање на суштината и прифаќање на личната одговорност за успешно спроведување на задачите, зголемување на интересот за
секојдневна физичка активност и мотивација за истрајност во нивното спроведување.
Цел:
Комплексно натпреварување, мора да стане ефикасно средство за преовладување на сите досегашни слабости кои го пратат физичкиот
развој.
Форми на работа:
Индивидуална, со помали групи, групна.
Ресурси:
TV- интернет - мисии за спортистите, нивни достигнувања, начинот како е дојдено до тие резултати а и запознавање со нивната личност,
успешност во животот - добри ученици, студенти и истакнати работници.
Очекувани ефекти:
Подобрување на физичката способност, реално проценување на личните способности, јакнење на волјата, упорност, истрајност и
дисциплина во работата.

Конкретни задачи:
-

Усвојување на моторички движења
Усовршување на моторички движења
Развивање на брзина, снага, подвижност
Примена на истите во одредени задачи (полигони, натпревари, одредени дисциплини - да се даде максимум).
Подобрување на комуникацијата (ученик - ученик)
Хигиенски навики
Исполнување на планираните задачи
Развивање на самодисциплина
Системот за натпреварување за училишна спортска значка овозможува на учениците да се натпреваруваат во II возрасни
категории (може и секое одделение посебно)
Секоја категорија има посебен програм и норма кои одговараат на потребите и можностите на таа возраст.
Прво се утврдуваат основни задачи како и поважните норми, т.е. најмалите резултати кои секој ученик мора да ги исполни. За
резултатите над поважните норми, бодување кое се врши според посебните табели. Крајниот број на бодовите ќе се добие од повеќе
зададени дисциплини, како повеќе-бој.
Збирот на бодовите од најнискиот ранг на значките (бронзена) е поставен така што секој нормално развиен и здрав (ученик) може
да го совлада ако редовно вежба.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ОД СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ПРИ О.О.У. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ВАСИЛЕВО
За учебната 2018/2019 год.

Приоритетна задача на стручниот актив:
Професионален развој

Носители на приоритетната задача:
Стручен актив

Конкретни задачи:
Изработка на план за професионален развој на ниво на стручен актив

Цели

Содржина

Реализација

Време

Ресурси

Очекувани ефекти

Успешен
почеток на
учебната
година

1.Избор на
раководство на
стручниот актив

Стручен актив, стручна
служба, директор

Август,

БРО, МОН,
интернет

Подобра реализација на
наставната програма,
успешна репродукција на
знаењето, стимулирање на
учениците за понатамошна
работа

2.Разгледување и
усвојување на
годишната програма
на активот
3.Утврдување на
наставни планови и
програми за работа
4.Составување на

Септември

програмата за
додатната настава и
слободните ученички
активности
Да се
проценат
компетенциит
е на
наставниците
членови на
јазичниот
стручен актив

Преку скала на
самопроценка да се
идентификуваат
компетенциите за
развој и начините на
кои сметаат дека
најдобро би можеле да
ги развијат, како и
оние компетенции кои
би можеле да ги
понудат како поддршка
за развој на нивните
колеги

Стручен актив
(наставници по странски
јазик) стручна служба

Октомври

Прирачник
за
професиона
лен развој,
стручна
служба

Идентификација на најмалку
развиените и најмногу
развиените компетенции за
развој кај наставниците

Да се оформи
тим од 5
ученици кои
успешно ќе го
претстават
училиштето
на
регионалниот
натпревар по
англиски јазик
организиран
од ПСУ Јахја
Кемал

Дијагностичко
тестирање на
знаењата (читање со
разбирање, граматика,
комуникација)

Стручен актив
(наставници по англиски
јазик) стручна служба

Ноември

Стручна
литература,

Постигнат успех на учениците
на натпреварот

Идентификув
ање на
компетенциит
е кои ги

Анализа на
самопроценката и
договарање на
конкретни активности

Стручен актив
(наставници по странски
јазици)

тестови,
готови
мултимедијални
производи,
интернет

Декември

стручна
литература,
интернет

Развиени компетенции за
професионален развој

поседуваат
некои колеги,
а кои други би
сакале да ги
развијат

кои ќе се реализираат
во активот (нагледни
часови, акциски
истражувања,
менторирање и сл.)

Идентификув
ање на
целите на
програмата за
стручно
усовршување
на ниво на
актив

Преку техника на карти
да се одредат
приоритетните
компетенции и теми за
одредување на целите
на годишната
програма за стручен
развој

Стручен актив
(наставници по странски
јазик) стручна служба,
директор

Јануари,
Февруари,
Март

Стручна
литература,
интернет,
Прирачник
за
професиона
лен развој

Годишна програма за стручен
развој

Да се
постигнат
подобри
резултати на
натпревари

Организирање
училишни натпревари
за избор на ученикучесник на
регионалните
натпревари по
англиски
јазик,францускијазик и
германскијазик (9-то
одделение)

Стручен актив

Април

Стручна
литература,
интернет

Промовирање на училиштето,
наставниот предмет и
надарените ученици

Следење на
ефектите од
професионал
ниот развој

Изготувуање на план
за следење на
реализацијата и
ефектите од
професионалниот
развој и користење на
резултатите при
идното планирање на
проф. развој

Стручен актив,
стручната служба ,

Мај

Стручна
литература,
интернет,
Прирачник
за
професиона
лен развој

Мотивирање на наставниците
за професионален развој

Увид во
целокупната
работа на
стручниот
актив

Членови на стручен актив:
Марија Вучкова
Димче Јанушев
Софија Стојкова
Зоран Атанасов
Зорица Арнаудова
Тони Еркечев
Катерина Савова
Ѓорги Иванов

Анализа на
постигатите резултати
во редовната и други
видови настава и
извештај за работата
на стручниот актив и
изготвување на
извештај

Стручен актив

Претседател на стручниот актив:
Александар Тимов

Јуни

Програмата
за работа на
стручниот
актив,
педагошка
евиденција и
документаци
ја

Увид во резултатите и
заклучоци за подобрување на
понатамошната работа

ПЛАН И ПРОГРАМА НА АКТИВОТ ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019
ГОДИНА

ООУ Гоце Делчев Василево
Приоритетни задачи:Предзнаења на учениците по предметот музичко образование од петто во шесто одд.

Појдовни основи:Стекнување навика за слушање музика,правилно именување на тоновите и нотните
вредности за подобро следење на наставата во шесто одд.,стекнување навика за правилно користење на
материјалите за работа во текот на наставата за подобро следење на наставата,подобра ефикасност и повисоки
резултати од работата на учениците.

Цел:Со предзанењата на местоположбата на тоновите во петолинието и нотните вредности учениците да се
внесат во музичкото творење и музика и примената на истата,да се развијат способностите за анализа и синтеза
на музичките композиции ,да се запознаат со вокалната ,вокалноинструменталната и инструментална музика и
примена во музичко сценските дела со препознавање на сите музички инструменти,да ги запознае народните ора
и танци и нивната поделба.Со правилно користење на матерјалите за работа ученикот да се внесе во работата,да
внесе нешто ново за сепак индивидуално са се претстави со својот труд.Да внесе оргиналност и креативност во
тоа што го работи,а создавањето на творби да му претставува задоволство.

Ресурси:Увид во работата на учениците,разговор со натавниците кои реализиеаат настава ви шесто
одд,наставни помагала и учебници по музичко образованиие.

Форми на работа:заедничка,групна,индивидуална,индивидуализирана пабота во парови.

Носители:Наставници и стручен актив.

Конкретни задачи:
-посета на часови од одделенска настава по соодветни предмети;
-наставници од одделенска настава ќе посетат часови во предметна настава;
-увид во творбите на учениците;
-учество на учениците на хорски и оркестарски смотри;
-учениците од одделенска настава да учествуваат во хорот и оркестарот на училиштето.

Активности во текот на учебната година 2018/2019год.

1

Учество на хорот и оркестарот во детската недела

2

Посета на завод во с.Банско од страна на учениците од нашето училиште со подготвена
забавна програма од страна на хорот и оркестарот со помал број на учесници.

3

Посета на у.Климент Охидски во Н.Село од страна на улениците од нашето училиште со
подготвена забавна програма од страна на хорот и оркестарот со помал број на учесници

4

Учество на хорот и оркестарот на празијадата во с.Градошорци.

5

Учество на хорот и оркестарот на приредба во с.Варварица

6

Соработка со локалната самоуправа за разни свечености.

7

Новогодишна приредба.

8

Патронен празник на училиштето

9

Хорски и оркестарски смотри.

10

Посета на основното музичко училиште Боро Џони-Струмица

11

Посета на музички манифестации(музичко сценски дела)опреа МНТ-Скопје

Изработиле:Костов Иванчо,Митрова Љубица

АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ ПРОЕКТИ
Проект

Цел

Еко- мрежа

Развивање на
еколошката свест кај
учениците и вработените
во училиштето

Инклузивно образование

Активности

-имплементација на
содржини во
наставата
-организирање еко
акции
-ликовни и
литературни конкурси
Вклучување на децата со -советувања
ПОП во редовната
-посета на часови
настава
-соработка со
др.институции

Меѓуетничка интеграција
во образованието

Активно вклучување на
сите субјекти за
унапредување на МИО

Антикорупциска едукација

Да се оспособат
учениците за
спречување и заштита
од корупциски
активности
Личен професионален
-интерни семинари
развој на
-нагледни часови
директорот,наставниците -учество на
и стручните соработници
натпревари

Професионални
компетенции кај
директорите,стручните
соработници во
училиштатаен развој на
наставниците

-соработка со
др.училишта
-Воннаставни
активности
-работилници
-имплеметација на
содржини во
наставата
-Воннаставни
активности
-работилници

Време на
реализација

Одговорни лица
Томе Китановски

Во текот на учебната
година

Во текот на учебната
година

Томчо Јанев

Во текот на учебната
година

Слаџана Тимова

Во текот на учебната
година

Наце Тушев

Во текот на учебната
година

Лидија Михаилова
Елисавета Пелтечка

ПЛАН ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

Подрачјата на евалуацијата за учебната 2018/2019 год., се насочени кон следење и вреднување на
реализацијата на равојниот план и стратешките цели на училиштето. Продолжува евалуацијата на реализацијата
на ПЕП проектот, Унапредување на оценувањето, интеграција на Еко содржините во македонскиот образовен
систем,меѓуетничка интеграција. Систематски се следи унапредувањето на воспитно-образовната работа.

Подрачје на евалуација

Време

Следење на реализацијата на
Годишната
програма во сите
нејзини компоненти и планирани
активности, а со акцент на
-

-стручни активи
-стручни соработници
IX-VI

време на реализација
обем на реализација
квалитет на реализација

-совет на родители

-изготвување на инструмент
евалуација на тестовите

за

-анализа
тестовите

во

прашањата

-изготвување
насоки
подобрување на квалитетот
објективните тестови

-органи и тела кои делуваат во училиштето
-ученичка заедница

Следење на изготвувањето
на
објективни тестови и нивниот
квалитет:

на

Субјект на евалуација

-годишни, тематско-процесни и дневни планирања на наставници
-увиди на часови за проверка на знаењата
IX-VI

-реализација на сите видови на настава и воннаставни активности
-постигнувања на учениците на класификационите периоди

за
на

-реализација на програми за работа со ученици со потешкотии во
учењето, ранливи групи на ученици и надарени ученици

Следење на примена
на нови
техники, методи, инструменти,
наставни средства и помагала,
евидентни листи во наставата:




видот на инструменти кои ги
користи наставникот
квалитетот на инструментите
кои ги користи наставникот
квалитетот на наставничкото
портфолио

-Наставници-планирања,
-одделенски дневници за реализација на часови,
-увиди на часови за примена на иновации во поучувањето и
оценувањето
- постигнувања на учениците на класификациони периоди
IX-VI
-реализација на програми за работа со ученици со потешкотии во
учењето, ранливи групи на ученици и надарени ученици
-увиди во наставничкото портфолио

Подрачје на евалуација

Време

Следење на воспитно-образовната
дејност
при
реализација
на
дополнителна настава

X-V

Субјект на евалуација
- планирања на наставници
-одделенски дневници
-списоци на ученици
-постигнувања на учениците на квалификационите периоди

Следење на воспитно-образовната
дејност
при
реализација
на
додатна настава

X-V

-планирања на наставници
-одделенски дневници и списоци на ученици
-постигнувања на учениците на квалификационите периоди

Следење на воспитно-образовната
дејност
при
реализација
на
работата со ризични групи на
ученици

X-V

-планирања на наставници
-одделенски дневници и списоци на ученици
-постигнувања на учениците на квалификационите периоди

Следење на воспитно-образовната
дејност во воннаставните подрачја

X-V

-планирања на наставници
-одделенски дневници и списоци на ученици
-постигнувања на учениците на квалификационите периоди
-резултати од учества на натпревари

Следење
на
културните
и
образовните
активности
на
училиштето во локалната средина

Следењенареализицијатанаучили
шнитепроекти:




IX

-соработкасородители;

XI

-соработкасолокалназаедница;

III

-документација за реализирани активности-снимки

V

-паноа, изработки од ученици

IX-VI

-евалуација од посетени часови

животни вештини
ПЕП
интеграција на еколошкото
обравование
во
македонскиот
образовен
систем

Следење на информациите кои ги
дистрибуира училиштето

-дневници за работа настручнисоработници;

-увиди во реализација на одделенски час;
-увиди во реализација на активности од проектот „Интеграција на
еколошката едукација во македонскиот образовен систем“

X-V

-усна и писмена повратна информација за напредокот на
учениците
-приемни денови за родителите



информации
поведение

за

успех,

-реализација на родит. средби
-информатор за активностите на училиштето

Подрачје на евалуација
Унапредување на наставата





Време

Субјект на евалуација

X-V

-реализација на наставни планови и програми за задолжителните
и изборните наставни предмети и подрачја

унапредување
на
планирањата
развој на информатички
вештини
индивидуализација
на
наставата
зголемување
на
објективноста
во
оценувањето

-реализација на додатна, дополнителна настава и воннаставни
активности
-формативно и сумативно оценување;
-постигања на учениците;
-примена на современи наставни форми и методи ;
-нагледност во наставата, примена на ИКТ
-увиди од работа со ученици со посебни потреби
-соработка со институции, организации;
-дисеминации од посета на предавања, семинари

Соработка
со
институции,
организации, посета на предавања,
семинари

X-V

Следење на стручна литература и
печат

XI, I

Следење
на
педагошката
документација

водењето
евиденција

на
и

-записници од работа на стручниорганиитела;
-дописи од наставници и стручнисоработници
сите учесници во ВОП

IV, VI
X- VI

-одделенски дневници
-матични книги
-записници

Изготвување на Развоен план на
училиштето

XII

координатор за СеУ

тим за СеУ
директор

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ
Задачи:
- изготвување на ефикасен план за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни непогоди
- обука на учениците и вработените за ефикасна постапка во време на елементарна незгода
- обука за навремено и организираноукажување на прва медицинска помош и евакуација на повредените
Планирана

Цели

Реализатор

Време на
реализација

Методи и
постапки
зареализација

активност

Очекувани ефекти

Донесување и
усвојување на
програма за
актитвностите
на тимот за
планирање

Изготвување на
квалитетна програма
за работа

Тим за
планирање
септември

септември

Разговор и
дискусија

Успешна реализација на
програмата и размена на
искуства

Тестирање на
знак ѕвоно,
потсетување
на учениците

Оспособување на
учениците за
препознавање на
знаците за опасност

Тим за
планирање

октомври

демонстрација

Препознавање на знак и
браза реакција во случај на
елементарни непогоди

Предавање на
вработените
за
активностите
на тимовитe

Едукација на
тимовите за
задолженијата во
случај на незгода

Тим за
планирање

Вежбовна
активност на
тимот за прва
медицинска
помошпредметна

Оспособување на
Тим за прва
тимот за снаоѓање во медицинска
вонредна
помош

Вежбовна
активност на
тимот за прва
медицинска
помошодделенска

ноември

Разговор
дискусија

Правилно и навремено
реагирање во случај на
незгода

декември

демонстација

Правилна и браза реакција на
тимот за прва помош во
сличај на елементарна
незгода

Оспособување на
Тим за прва
тимот за снаоѓање во медицинска
вонредна ситуација
помош

февруари

демонстација

Правилна и браза реакција на
тимот за прва помош во
сличај на елементарна
незгода

Вежбовна
активност и
евакуацијапрва смена

Оспособување на
тимот за навремено
напуштање на
училишната зграда

Тим за
планирање,
вработени и
ученици

март

Демонстрација

Навремено напуштање на
училишната зграда

Вежбовна
активност и
евакуацијавтора смена

Оспособување на
тимот за навремено
напуштање на
училишната зграда

Тим за
планирање,
вработени и
ученици

април

Евалуација на
спроведените

Согледување на
пропустите во

Тим за

мај

ситуација

Практични
вежби
Демонстрација
Практични
вежби
разговор

Навремено напуштање на
училишната зграда

Надминување на
недостатоците во и

активности

реализираните
активности

планирање

пропустите во иднина

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ
Општински натпревари

Млади библиотекари

Регинални и држани
натпревари
Млади библиотекари

Учесници (ученици и
наставници)
-Ученици од завршното одд.

Време на
реализација
Октомври

- библиотекар
Литературни и ликовни наградни
конкурси:
-Детска недела, Нова Година
-Св. Петнесет Тивериополски
Свештеномаченици

-Ученици – членови на
литературна и ликовна
секција;

Октомври

-Наставници по македонски
јазик и ликовно образование

Декември

-Ученици-фудбалска екипа

Декември

-наставници по физичко и
здравствено образование

Март

Ноември

Март

-Осми март – Ден на жената
-Ден на училиштето
-Ден на општината
-Општински и зонски натпревари во
атлетика
-општински и зонски натпревар во мал
фудбал

-Општински натревар во одбојка
Регионален натпревар по -Ученици од завршните одд.англиски
јазик
(во членови на секцијата за
организација на Ј. Кемал)
странски јазици;

Декември

-наставници по англиски јазик
Регионален натпревар по
математика-физика (во
организација на Ј. Кемал)

-Ученици од зав. одд.членови на секцијата по
математика и физика;

Март

- наставници по математика

Општ. натпревар ,,Детски семафор,,

Регионален натпревар по
математика

-Ученици од IVдо IX одд.

Март

Рег. натпревар по географија

-Ученици-членови на геогр.
секција

Март

Државен натпревар по
информатика

- Ученици од седмите одд.,

Април

Реп. натпревар ,,Детски
семафор,,

-Ученици од Vдо VII одд.

Април

Рег. натпревар по физика

-Членови на секцијата по
физика

Април

-Наставници по математика

- наст. по информатика

-наст. по физика
Олимпијада на МТП

Олимпијада на МТП

-Ученици од VIIи IXодд.

Април

Натпревар по англиски јазик

-Членови на секција по
англиски јазик

Април

Натпревар по математика

-Членови на сек. по
математика

Мај

-Наставници по математика
Уметничко рецитирање

-Членови на рецитатор.
секција

Април

-Наставник по мак. јазик
Меѓународен натпревар по
математика КЕНГУР

-Ученици од Iдо IXодд.

Март

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДОПОЛНИТЕЛНА И ДОДАТНА НАСТАВА
Содржина и
активности

Време на
релизација

1. Планирање и
Септември
програмирање на
дополнителаната и

Носители

Наставен кадар

Цел на активноста

Да се изготви планирање кое ќе овозможи да се
надминат тешкотиите кај учениците во совл. на
програмските наставни содржини:

додатна настава од
страна на сите
наставници
2. Откривање на
ученици кои имаат
потреба од:
дополнителна или
додатна настава

Да се изготви планир. кое ќе овозм. Прошир. и
продлаб. на знаењата на учен. во совладување на
програмските наставни содржини.
Прво тромесечие Наставен кадар

3. Соработка со
Во текот на
ученици, родители, учебната година
одделенски
наставници и
раководители,
стручна служба

Евидент. на учен.со потешкотии во учењето и
совладувањетио на наставните содржини;
Евидентирање на ученици кои покажуваат интерес во
одредени области;

Наставен кадар. Помош и соработка за совладување на наставните
содржини;
Стручна служба,
Помош и соработка при избор на содржини и ресурси
Одделенски
за работа со надарени деца.
раководители,
Директор

4. Организирање и По потреба на
реализација на
учениците
дополнителната и
додатна настава во
текот на учебната
година

Наставник
Ученик

Учениците да се оспособат за совладување на
одредени наставни содржини;
Учениците да умеат да бараат начини и средства за
продлабочување и надградување на знаењата.

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕТА НА ЧАСОВИ
АКТИВНОСТ

Креирање политика
за поддршка на
планирањето за
посета на часови

-Следење на
реализацијата на
наставата преку
посета на часови

-Изготвување
извештаи од увид
во планирања на
наставниците и
посета на часови
Евалуација

НОСИТЕЛИ НА
АКТИВНОСТ
-Директор -Стручни
соработници Наставници

-Директор -Стручни
соработници

-Директор -Стручни
соработници

-Директор -Стручни
соработници Наставници

РЕСУРСИ

ИНСТРУМЕНТИ

ВРЕМЕНСКА РАМКА

-Анализа на
состојбата Распоред на часови
-Стручни
материјали Извештај од
посетени часови
- Годишни и
тематски
планирања на
наставниците

-Прашалник за
наставниците

Септември

-Инструмент за
увид во дневните
планирања на
наставниците

Во тек на годината

-Дневни
подготовки на
наставниците

-Инструменти за
евалуација на часот

-Програми и
подготовки на
наставниците

-Прашалник за
наставниците Обработка на
податоците од увид
на часовипополнети
инструменти

Во тек на годината

Јуни

ОЧЕКУВАНИ
ЕФЕКТИ
- Увид во
реализација на
наставата

- Подобар квалитет
при реализација на
часовите

-Користење
современи приоди
во наставата
- Зголемена
ефикасност на
наставата

ПРОГРАМА ЗА УВИД ВО ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА

АКТИВНОСТ

Креирање политика
за поддршка на
планирањето за
увид во
педагошката
документација
Следење на
водењето на
педагошката
документација
Евалуација

НОСИТЕЛИ НА
АКТИВНОСТ

РЕСУРСИ

ИНСТРУМЕНТИ

ВРЕМЕНСКА РАМКА

ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ

-Директор -Стручни -Анализа на
соработници состојбата -Стручни
Комисија материјали
Наставници

-Прашалник за
наставниците

Септември

-Директор -Стручни -Одделенска книга соработници Главна книга Комисија
Евидентни листови Свидетелства Подготовки за час
-Директор -Стручни -Професионално
соработници досие на
Комисија
наставниците Педагошки картон
на наставниците

Во тек на годината

- Континуирано
водење на
педагошката
документација

-Увид во
досегашната
состојба при
водење на
педагошката
документација
Следење на
водењето на
педагошката
документација

-Прашалник за
наставниците Инструменти за:
подготовка за час,
водење
одделенска книга...

Јуни

-Квалитет при
водење на
педагошката
документација

ПРОИЗВОДСТВЕНА И ДРУГА ОПШТЕСТВЕНО-КОРИСНА РАБОТА

Цели

Активности

Форми

Реализатор

Времена

Ресурси

реализација

-Одржување на
хигиената во
училишниот двор
-Формирање навики
за одгледување на
насади и заштита на
зелените површини

Работни акции и Групна
активност иво
училишниот
двор

Сите ученици и -Есенска(Ден
наставници
надрвото,
зимска и
пролетна)
работна
акција
-Тековно по
потреба

-Правилно ракување
со рачниот алат и
прибор

Очекувани
ефекти

- Алат и
прибор
заработа
- Ученички
трудовии
паноа

-Уреден и чист
училишен двор
-Формирање на
навики за
одржување на
училишниот
двор
-Позитивен
однос кон
работата и
чувство за
одговорност
-Долготрајна
употреба на
компјутерите

-Чувањеиодржување
накомпјутеритеи
комјутерскатаопрема

Во текот на
целатагодина

-Стекнати
навикиза
културана
работа со
компјутерите

-Да изработат
ликовни творби,
паноа, модели,
макети, ИКТ
плакати

Избор на
најуредни

Изработка на
нагледни
средства и
уредување на
паноата во
училниците и
училишните
ходници

Групна

Организирање на

Групна

Сите
ученици Тековно во
кој за што има текот на
интерес
учебната година

- Алат и прибор
заработа
- Ученички
творби

Подобрување
на естетскиот
изглед на
училницата и
училиштето

- Готови модели
имакети

полугодишнии
училници
и годишни
најдобри
изложби на
ученичкитворби и ученички творби
изработки
и избор на
најдобри

Сите ученици и

-На крајот на

- Училници

-Средени

наставници

првото
полугодие(Нова
година)

- Албуми

училници

- Паноа

-Велигден

- Модели

-По повод
Патрониот
празник на
училиштето
(продажен
хепенинг)

- Макети

-Успешно
изработени
албуми, слики,
ракотворби,
модели, макети

- Разни
изработки

-На крајот на
учебната година
-7 Април-Ден
на здравјето
Учениции
одредени
настваници

Подготовкана
хранапо рецепти
заздравахрана
-Развивањена
позитеивеноднос
кон

Групна

-Користењена
здравахрана
-Намирници за
здрава храна од
Виталиа

ПРОГРАМА ЗАРАБОТА НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
Ученичката заедница составено од одговорен раководител и ученици од сите паралелки во предметна настава, кои
што соработуваат со одделенските раководители, директорот на училиштето, психологот, педагогот, дефектологот како и
со родителите. Заедницата на ученици функционира на ниво на заедница, на ниво на училиште и на ниво на паралелка.
Заедницата на ниво на паралелка соработува со одделенскиот раководител, каде што паралелката избира свое
раководство кое што пак заедно со сите претставници од сите паралелки изготвува програма за работа. Целта на оваа
заедница е планирање и реализирање на наставните и воннаставните активности во врска со решавање на сите
позначајни прашања произлезени од наставата и надвор од неа и унапредување на условите за престој и учење во
училиштето. На состаноците на ученичката заедница се разгледуваат прашања и проблеми од секојдневието на
учениците, проблеми во наставата, потешкотии во совладување на материјалот, подобрување на успехот, редовноста и
поведението на учениците и други тековни актуелни проблеми кои што произлегуваат во и вон училиштето помеѓу
учениците, кои што се евидентираат во записничката книга на заедницата. Ученичката заедница се вклучува во
подготовка на квизови, натпревари, работилници и активности за организирано користење на слободното време.
Претставниците на ученичката заедница од сите паралелки реализираат редовни средби со директорот,
психологот,педагогот, дефектологот и одговорните наставници, на кои што се разгледуваат сите видови прашања што ги
засегаат учениците. Во соработка со родителите, директорот ,педагогот, дефектологот психологот, ученичката заедница
организира хуманитарни продажни акции, собирни акции за помош на социјално загрозените ученици и активности за
помош на децата со посебни потреби

Содржина

Цели

Реализатор

Форми

Време

Ресурси

Приредба за
прием на
првачиња во
учебната
2018/2019
година

Да се одбележи Одговорни
свечено
наставници,
почетокот на
ученици
учебната година

групна

IX-2018

Приредба,
разглас,
сценографија

Организирање
избори и
формирање на
претседателство
на
организацијата

Да се запознаат
членовите на
училишната
заедница со
подрачјата на
работа на
училишната
заедница

Групна

IX-2018

Хартија,
Избирачки
списоци
Записник
Програма

Одговорни
наставници,
ученици

Очекувани
ефекти
Развивање на
позитивен
однос на
првачињата кон
училиштето и
училишните
активности
Распределба на
активностите на
претставниците
од сите
паралелки

Индикатори
Фотографи,
присуство на
родители,
ученици и
наставници,
свечена
атмосфера
Присуство на
претставници
од сите
паралелки,
избрани
членови во
комисии

Разгледување
на програмата
за работа

Разгледување
на правилникот
за педагошки
мерки

Организирање
на новогодишна
забава за
учениците
Избор на
најдобро
изработена
честитка за
8 ми Март

Изготвување на
извештај за
работата на
Училишната
заедница,
предлози за
следната година

Да се запознаат
членовите на
училишната
заедница со
програмата за
работа
Да се вклучат
учениците во
дефинирањето
на
критериумите
за педагошки
мерки
Меѓусебно
дружење на
учениците и
поттикнување
на позитивни
чувства
Да се
поттикнува и
развива
чувството за
креативност и
естетика

Одговорни
наставници,
ученици

Групна

X-2018

Записник,
програма

Усвојување и
дополнување
на програмата

Усвоена
програма

Ученици,
одговорни
наставници

Групна

XII-2018

Хартија,
компјутер,
записник

Правилник
изготвен по
мерка на
учениците

Записничка
книга на
училишната
заедница,
изготвен
правилник

Ученици,
одговорни
наставници

Групна

XII-2018

Хартија, украси,
озвучување

Забава на
учениците и
меѓусебно
дружење

Записничка
книга на
училишна
заедница,
фотографии

Ученици,
одговорни
наставници

Групна

III-2019

Хартија,
фотоапарат

Презентирање
на најубава
честитка

Записничка
книга на
училишна
заедница,
фотографии,
избрана
најубава
честитка

Да се
разгледаат сите
активности на
училишната
заедница

Ученици,
одговорни
наставници

Групна

VI-2019

Хартија,
компјутер

Запознавање на
училиштето со
работата на
Училишната
заедница

Годишен
извештај за
работата на
училиштето,
записничка
книга

Програма за работа на детската организација
Планирана програмска
активност

Време на реализација

Реализатор

Методи и постапки за
реализација

Очекувани исходи и
ефекти

Избор на раководство на
детската организација

Септември

Одговорни наставници и
ученици

Излагање и дискусија

Правилен избор на
членови на предлог на
учениците

Прием на првачињата во
детската организација

Октомври

Сојуз за грижи и
воспитување на децата и
училиштето

Училишна приредба

Свечено ветување и
поделба на детски пасоши

Одбележување на
светскиот дел на учителот

Октомври

Одговорни наставници

Излагање

Почит кон учителот

Учество во кампањата Да
ги заштитиме децата во
сообраќајот

Ноември

Предавачи од РСБСП

Предавање

Развивање

Посета на институции

Континуирано

Одговорни наставници и
ученици

Работилници

Проширување на знаењата

Учество во телевизиски
емисии и најразлични
медиуми

Континуирано

Одговорни наставници и
ученици

Презентации

Афирмација на училиштето

Учество во патрониот
празник на училиштето

Мај

Одговорни наставници и
ученици

Приредба

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПОДМЛАДОКОТ НА ЦРВЕН КРСТ
Основната организација на подмладокот на Црвениот крст во основните училишта придонесува за:
Создавање, развивање и негување на хигенски навики кај учениците, придонесување на нивото на здраствена култура;
Развивање на чуства за хуманизам, солидарност, сочуство толеранција и почитување;
СОДРЖИНИ

ЦЕЛИ

МЕСЕЦ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТА

Избирање на раководен одбор
на ПЦК на училиштето
Снабдување на одредени
ученици со училишен прибор
Акција за чистење и грижа за
зеленилото во училишниот двор
Запознавање со СИДА и
сексуално преносливи болести
Прогласување на најуредена
училница

Да се запознаат членовите на
одборот со правата и обврските
Развивање на чувство за
хуманост, солидарност
Развивање на љубов кон
приридата
Зголемување на здраствената
култура
Создавање, развивање и
негување на хигенски навики кај
учениците
Развивање на хигенски навики
кај учениците

IX

Одговорен наставник на ПЦК

IX

Членови на ПЦК

x

Раководител на ПЦК

XII

Членови на ЦК

I

Одделенски одбор

II

Одделенски одбор

Развивање на толеранција и
солидарност

V

Одд. Одбор Членови на
Црвениот крст на Р.М.

Запознавање со позначајните
манифестации на Црвениот крст
Учениците да се запознаат се
запознаат со работата на
Подмладокот во минатата
година и да се запознаат со

V

Одд. одборЧленови на Црвениот
крст на Р.М.
Одговорен наставник на ПЦК

Хигената во ходниците, ВЦ
(позитивни и негатативни
забелешки)
Спроведување хуманитарна
акција
Одбележување на Светскиот ден
на Црвениот крст-8-мај
Извештај за работата во
тековната година и изготвување
програма за работа во идната
учебната година

VI

програмата за работа во оваа
година

ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА

Цели

Активно вклучување
на родителите во
подрачјата на
воспитнообразовната дејност,
според нивната
стручност, можности
и интереси
(афинитети), што
може да влијае на
подобрување на
квалитетот на
воспитнообразовната работа

Содржини и активности

Реализатори

-Соработка со семејството

Директор,

1. Информирање на родителите и помош во
воспитувањето на нивните деца

Наставници,

-индивидуални контакти
-родителски состаноци
2. Соработка преку која родителите поинтензивно ќе
се вклучат во сите подрачја на работата на училиштето
-вклучување во наставата
-воннаставни активности
-соработка со лок.средина

Стручна служба,
Совет на
родители

Време на
реализација

Континуирано
во текот на
учебната
година

-грижа за здравјето на учениците
3. Подигање и развивање на педагошката култура на
родителите преку:
-организирање на дебати, семинари, работилници.
-Училиштето да ја
осовремени и
актуелизира својата
воспитно-образовна
дејност
-Оспособување и
формирање кај
учениците навики да
ги посетуваат и
користат културните
установи во
секојдневниот живот

Наставници и
ученици од
секции

Континуирано

-прослави на празници, јубилеи, изложби

Ученици

Континуирано

-одржување и негување традиции и обичаи од
народното творештво

Наставници

-Соработка на училиштето со воспитно-образовни
установи, институции и организации од областа на
културата, стопанството и други организации
-соработка со воспитно-образовни установи, градинки,
основни и средни училишта, библиотеки, игротеки и сл.
-културни установи: кина, театри, домови на култура,
музеи, изложби
-стопански организации, фабрики, други организации
- Црвен крст, еколошки друштва, Сојуз за грижи и
воспитување

-Подигање на
културно-образовното
ниво на населението
-Презентирање на
резултатите и
постигањата на
учениците од
слободните ученички
активности

- Организирање разновидни општествени,
културни, образовни активности со локалното
население:

-прибирање и средување разновидни предмети од
етнографско потекло и организирање изложби од
истите

Родители

-работни и солидарни акции
Афирмирање на
училиштето како
културен и образовен
центар

-Информирање на пошироката јавност за работата
и резултатите што ги постигнува училиштето во:
-наставата-успех на учениците
-воннаставните активности

Ученици

Континуирано

Наставници

-реализација на проектите

ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Здравствената заштита е дел од воспитно-образовната работа на училиштето и се однесува на развивање на
здравствена култура на учениците и чување на сопственото здравје и околината.Се реализира преку содржини за
здравствено-рекреативно образование, низ адекватни содржини во процесот на наставата,со организирана исхрана,
превентивна мерка за осигурување на учениците. Здравствената заштита во нашето училиште оваа учебна година ќе
се остварува преку следниве содржини и активности:
1.Лекарска превентива– се организира во соработка со здравстевен дом (вакцинирања, систематски и
стоматолошки прегледи)

2.Наставата–содржините за здравствено образование во одделенска настава ќе се реализираат на часовите по
запознавање на околината, по природа и природни науки и техника, а во предметна настава на часовите по
биологија.Ситеученици ќе бидат опфатени на часовите по физичко и здравствено образование и на

одделенскиот

час.Одделенските раководители во соработка со стручната служба на училиштето, исто така ќе обработуваат содржини
кои кај учениците ќе развиваат самопочит, самодоверба и ќе ги учат на животни вештини.

3.Излети,екскурзии и настава во природа–се организираат според планирањата во програмите, а со цел да се
обработат наставните содржини и да се запознаат предели од блиската околина и од татковината.
4.Спортски натпревари и игри–с еорганизираат во текот на школската година помеѓ уучениците

по одделенија или

меѓу смени, кои овозможуваат дружење, активени здрав начин на живот, запознавање со правилата на однесување на
спортски натпревари во улога на натпреварувачи или набљудувачи.

Цели

Содржина на активносрти

Реализатор

Времеза “
реализација

Ресурси

1. Креирањена
Безбеднаи здрава
животна средина за
децата

-Достапна
-Избор на комисии по
одделни точки на активностизаписничар
-Избирање и изготвување
на точки на акција

Наставниц
и, ученици,
педагог,
психолог

Септември,
октомври

литература

Очекуваниефекти
-Изготвенап рограма
за работа
-Формирани комисии

-Интернет
материјали
-Осигурителна
компанија

-Осигурување на учениците
2.Вклучување на младите
–учениците во процесите
поврзани со животната
средина и здравјето во
училиштето и општината

-Лекарски прегледи

Наставници,

-Предавања

психолог,
педагог

-Стручни предавања на лекари

ноември,
декември,
јануари

-Здравствен дом,
-Трибина:
- Флаери

Подигање на
свесноста за
здравјето на
учениците во
училиштето
-Формирани навики за
редовн аконтрола и
грижа за здравјето,
личнаи колективна
хигиена

лекари

3.Континуирано следење н -Систематски прегледи
аздравјето и грижа за
наученицитеод IдоIXодд.
правилен раст и развиток
-Календар
на учениците
зазадолжителнивакцини
научениците
-Соработка со стоматолошка
ординација

Ученици,

Февруари,

наставници,

март,

-реферати,,

психолог,

во текот на
учебната
година

-календар
завакцинација
научениците

лекари

,

-Свесност за
здравјето и на забите

4.Исхраната како
позитивен дел од
современиот начин на
живеење

-Предавањаод стручно лице

Ученици,

наставници,
Одбележувањенамеѓународни
психолог,,
от ден на здравјето „7миАприл“
лекар,
-Вклучување на учениците во
родители
изработка на цртежи на
тема:„Здрава исхрана“

Април

-Предавања,
-совети,
-организирана
исхрана

-Стекнати знаења и
навики за користење
на здравата храна во
секојдневниот живот
-Информираност за
Меѓународниот ден
наздравјето и
неговото значење

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ

Планирана
активност

Цели

Време на
реализација

Реализатор

За кого или пред
кого е
реализирана

Очекувани
ефекти

Свечена приредба по
повод првиот
училишен ден и
прием на првачиња

Свечен и срдечен септември
прием на
првачиња и
развој на чувство
за почит кон
нивниот втор дом

Одговорни
наставници и
ученици(одделенска
настава)

За првачињатапред родителите,
наставниците и
останатите
ученици и
наставници

Чувство на
позитивна
училишна клима
и топло
добродојде за
првачињата

Свечена приредба по
повод Детската
недела

Свечен и срдечен октомври
прием на
првачиња во
Детската
организација

Одговорни
наставници и
ученици(одделенска
настава)

За првачињатапред родителите,
наставниците и
останатите
ученици и
наставници

Чувство на
позитивна
училишна клима
и топло
добродојде за
првачињата

Новогодишен
хепенинг

Промовирање на
рачно
изработените
новогодишни
украси

Одговорни
наставници и
ученици(
одделенска и
предметна настава)

За родителите
наставниците
учениците

Позитивно
новогодишно
расположение

Одговорни
наставници и
ученици

За учениците од
предметна
настава,
наставниците

Новогодишна
претстава

Одбележување
на
новогодишните
празници

декември

декември

(предметна
настава)

Локалната
самоуправа
Игра дружење,
позитивно
новогодишно
расположение

Свечено
одбележување денот
на жената 8 Март

Развивање
љубов и почит
кон жената

март

Одговорни
наставници

Родители,
наставници

Учениците ја
негуваат љубовта
и почитта кон
понежниот пол

Одбележување на
денот на шегата

Шега смеа,
дружба и избор
на најдобри
маски

април

Одд.раководители

За ученици,
наставници,
локалното
население

Развивање на
креативност и
фантазија,
заедничко
пријателство,
смеа и шега

За родители,
наставници и
ученици

Позитивно
велигденско
расположение и
дружба

За ученици,
наставници,
локалното
население

Афирмација на
училиштето

1 Април

Велигденски хепенинг

Свечено
одбележување на
патрониот празник на
училиштето

родители

Промовирање на април
рачно изработени
велигденски
украси на
учениците

Одд.раководители

Истакнување на
мај
севкупната
воспитно –
образовна работа
на училиштето

Одговорни
наставници,ученици

(одделенскапредметна)

ЧЛЕНОВИ ЗА ЕКО – ОДБОР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стојан Тимов- директор
Алма Хасанова-предметен наставник
Томе Китановски-наставник биологија
Лазар Христов- одд.наставник
Анка Костадинова-одд.наставник
Бранка Панова-технички персонал
Ване Трајков-претставник од медиум (ТВ Вис)
Спасо Ѓоргиев –претставник од бизнис секторот
Павлинка Николова –претставник од ЛС

ПРОГРАМА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН
СИСТЕМ“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА
Училиште ООУ Гоце Делчев, Василево
Учебна година 2018/2019
(одд. настава)
IЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната зграда.
Цел: Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 10% во споредба со претходната година.
Точка на акција
Предмет
Време на реализација
Математика,
Во текот на годината
3. Поставување на калориметри и тајмери
за регулирање на температурата во
зградата
4. План за намалена потрошувачка на
изворитер за греење( дрво, нафта )
рационално користење и планирање на
изворите за греење.

Математика, природни науки, физичко и
здравствено образование, македонски
јазик, општество, англиски јаз.

7. Истакнување на упатстваза
рационалнокористење на електричната и

Природни науки, македонски јаз.
ликовно,музичко образование, работа со
компјутери, работа со компјутери,

Во текот на годината

топлинската енергија

англиски јаз.

9. Формирање на еко- патроли( група на
ученици)вклучени во реализација на точките
на акција кои ќе го следат , надгледуваат и
контролираат процесот на имплементација
на овие активности.

Животни вештини

Во текот на годината

IIЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ВОДА
Полиса: Рационално користење на водата во училишната зграда и двор.
Цел: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.
Точка на акција

Предмет
Математика, ликовно
образование, англиски јаз.

Време на реализација
Во текот на годината

3. Замена и санирање на старите тоалетни
казанчиња со нови штедливи таолетни
казанчиња

Математика , природни науки

Во текот на годината

5. Истакнување на упатство за
рационалнокористење на вода

Природни науки, запознавање на
околината, математика,
македонски јазик, природа,
животни вештини, англиски јаз.

Во текот на годината

2.Замена и санирање на сите
нефункционални чешми во зградата

7. Формирање на еко- патроли( група на
ученици)вклучени во реализација на
точките на акција кои ќе го следат ,
надгледуваат и контролираат процесот на
имплементација на овие активности

Во текот на годината

IIIЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО
Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цел: Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето.
Точка на акција
2. чистење на ходниците (по секоја смена),
канцеларии, училиници и фискултурни сали (
соблекувални, санитарни јазли и сл.) со
различни крпи

Предмет
Македонски јазик, Природни науки,
физичко и здравствено образование

Време на реализација
Во текот на годината

5.Разубавување на ходниците,
канцеларииите и училницитесоцвеќиња.

Природни науки, ликовно образование,
запознавање на околината, македонски
јаз. англиски јаз.
Природни науки, македонски јаз.
ликовно образование

Во текот на годината

7.Назначување на одговорни лица согласно
бројот напаралелки и смени во училиштето,
односно бројот на групи за спроведување на
горенаведените точки на акција

Природни науки,, македонски јаз.

Во текот на годината

8. Формирање на еко- патроли( група на
ученици)вклучени во реализација на точките
на акција кои ќе го следат , надгледуваат и
контролираат процесот на имплементација
на овие активности

Природни науки, македонски јаз,
математика,

Во текот на годината

6. Истакнување на упатства за одржување на
зграда и здрава средина во училиштето и
градинката во сите простории.

IVЕКО-СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР

Во текот на годината

Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.
Цел: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на сите
кои престојуваат во училиштето.
Точка на акција
1. Отстранување на непотребни и
нефункционални предмети и растенија од
дворот( исушени цвеќиња и дрва, скшени клупи,
корпи и сл.)

Предмет
Македонски јазик, Природни науки,
ликовно образование, запознавање
на околината, ликовно образование,
животни вештини, англиски јаз.

Време на реализација
Во текот на годината

2.Садење на дрвја на секои 5 м²

Македонски јазик, ликовно
образование, Природни науки,
математика
Природни науки, ликовно
образование
Македонски јаз.англиски јаз.
Природни науки, ликовно, македонски
јаз. англиски јаз.
Слободни ученички активности,
животни вештини, Природни науки

Во текот на годината

5. Оградување на дворот со жива ограда и
поставување на клупи.
9. Редовно чистење на дворот
15. Формирање на еко- патроли( група на
ученици)вклучени во реализација на точките на
акција кои ќе го следат , надгледуваат и
контролираат процесот на имплементација на
овие активности

Во текот на годината

Во текот на годината
Во текот на годината

ПРОГРАМА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ“
ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА
УчилиштеООУ Гоце Делчев, Василево
Учебна година 2018/2019
(предметва настава)
IЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната зграда.
Цел: Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 10% во споредба со претходната
година.
Точка на акција
3. Поставување на калориметри и тајмери
за регулирање на температурата во
зградата

Предмет
Географија, физика

Време на реализација
Во текот на учебната година

4. План за намалена потрошувачка на
изворитер за греење( дрво, нафта )
рационално користење и планирање на
изворите за греење.

Етика во религиите, англиски јаз.
македонски јаз. историја.
информатика, географија,
географија германски,
математика, биологија, физичко и
здравствено воспитување,
животни вештини
Етика во религиите,
информатика, музичко
образование Природни науки и
техника, географија физика
Ликовмо образование, германски,
биологија, ТО, француски
јаз.физичко и здравствено
воспитување, животни вештини

Во текот на учебната година

7. Истакнување на упатстваза
рационалнокористење на електричната и
топлинската енергија

Во текот на учебната година

9. Формирање на еко- патроли – ( група на
ученици, вклучени во реализација на
точките на акција кои ќе го следат ,
надгледуваат и контролираат процесот на
имплементација на овие активности.

животни вештини

Во текот на учебната година

IIЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ВОДА
Полиса: Рационално користење на водата во училишната зграда и двор.
Цел: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.
Точка на акција
2.Замена и санирање на сите
нефункционални чешми во зградата

Предмет
Време на реализација
Етика во религиите, музичко Во текот на учебната година
образование, географија,
ТО, француски јаз.

3. Замена и санирање на старите
тоалетни казанчиња со нови штедливи
таолетни казанчиња

Етика во религиите,
германски,

Во текот на учебната година

5. Истакнување на упатство за
рационалнокористење на вода

Етика во религиите,
англиски јаз. македонски
јаз. историја,
информатикамузичко
образование, Природни
науки и техника, географија
Ликовмо образование
германски, биологија
животни вештини,
животни вештини

Во текот на учебната година

7. Формирање на еко- патроли( група на
ученици)вклучени во реализација на

точките на акција кои ќе го следат ,
надгледуваат и контролираат процесот
на имплементација на овие активности

IIIЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО
Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цел: Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето.
Точка на акција
2. чистење на ходниците (по секоја смена),
канцеларии, училиници и фискултурни
сали ( соблекувални, санитарни јазли и сл.)
со различни крпи

Предмет
Етика во религиите, македонски јаз.
германски, биологија, животни
вештини

Време на реализација
Во текот на учебната
година

5.Разубавување на ходниците,
канцеларииите и училницитесоцвеќиња.

Етика во религиите, информатика,
музичко образование, географија,
ликовно образование германски,
биологија, француски јаз.
Етика во религиите, англиски јаз.
животни вештини,информатика,
Природни науки и техника, географија
ликовно образование германски,
математика, биологија, ТО
Информатика, физичко и здравствено
воспитување

Во текот на учебната
година

Географија, животни вештини

Во текот на учебната

6. Истакнување на упатства за одржување
на зграда и здрава средина во училиштето
и градинката во сите простории.
7.Назначување на одговорни лица
согласно бројот напаралелки и смени во
училиштето, односно бројот на групи за
спроведување на горенаведените точки на
акција
8. Формирање на еко- патроли( група на

Во текот на учебната
година

Во текот на учебната
година

година

ученици)вклучени во реализација на
точките на акција кои ќе го следат ,
надгледуваат и контролираат процесот на
имплементација на овие активности

IVЕКО-СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.
Цел: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за
потребите на сите кои престојуваат во училиштето.
Точка на акција
1. Отстранување на непотребни и
нефункционални предмети и растенија од
дворот( исушени цвеќиња и дрва, скшени
клупи, корпи и сл.)

2.Садење на дрвја на секои 5 м²

5. Оградување на дворот со жива ограда .

9. Редовно чистење на дворот

Предмет
Етика во религиите музичко
образование англиски јаз.,
македонски јаз., информатика,
Природни науки и техника, ликовно
образование германски, француски
јаз. физичко и здравствено
воспитување
Етика во религиите, македонски јаз.
музичко образование, Природни
науки и техника, географија
ликовно образование, математика,
биологија животни вештини,
информатика музичко образование,
географија ликовно образование,
германски, биолог животни
вештини ија,
Етика во рели Природни науки и
техника, гиите, музичко

Време на реализација
Во текот на учебната
година

Во текот на учебната
година

Во текот на учебната
година

Во текот на учебната
година

15. Формирање на еко- патроли( група на
ученици)вклучени во реализација на точките
на акција кои ќе го следат , надгледуваат и
контролираат процесот на имплементација на
овие активности

образование, германски, биологија,
физичко и здравствено
воспитување, животни вештини
Етика во религиите, физичко и
здравствено воспитување, животни
вештини

Во текот на учебната
година

ЕКО КОДЕКС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Средината да се чува, одржува чиста и постојано да се заштитува од секаков вид загадување;
Преку постојани разговори, укажувања, убедувања да се развива активна свесност за значењето
и важноста на здрава и чиста средина;
Да не се фрлаат секаков вид на отпадови насекаде;
Да се селектира и класифицира различниот вид на отпад за да се РЕупотреби;
Правилно да се ракува со ресурси во смисла на нивно штедење: struja, voda, otpad;
Сијалиците и разните апарати без потреба да не светат т.е. да се гаснат ако не се користат;
Славините, писоарите и казанчињата да се затвораат за да не течат без потреба;
Училниците секој ден по смените да се метат и поминуваат со дезинфекционо средство - IZOSAN
или ASEPSOL;
Училниците редовно да се проветруваат;
Стаклата од прозорците редовно да се чистат со средство за да светат;
Ходниците и скалите по завршување на големиот одмор и по завршување на смената да се
поминуваат со вода;
Во тоалетите да не се фрла секаков вид на отпад;
Во санитариите обавезно да се чисти со дезинфекциони средства;
Пајажините редовно да се чистат;

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Секој Понеделник на одделенски час да се чисти дворот и паркот од отпадоциi;
Цвеќињата редовно да се полеваат со вода и по потреба да се расадуваат;
Во дворот отпадоците да се фрлаат на соодветни места, т.е. во кантите;
Секоја забележана промена по однос на загадување на средината или запоставеност на било кој
дел од просторот да се ПРИЈАВИ и истата да се отстрани во најбрз можен рок;
Работните површини редовно да се поминуваат со IZOSAN или ASEPSOL;
Неколку пати годишно дворот и надворешноста на училиштето да се измие со голем млаз вода;
Редовно да се набавува течен сапун и истиот рационално да се користи;
Да се започне со примена на практика за собирање на хартија, железо и пластика;
Мијалниците во таолетите да се чистат со средство за белење и дезинфекција;
ЕКО КОДЕКСОТ да стане ЈАВЕН ПРАВИЛНИК кон кој сите ќе се придржуваат и ќе го почитуваат.

ПРОГРАМА НА ИНКЛУЗИВЕН ТИМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Водејќи се по принципот образование за сите каде Република Македонија е цврсто определена да ги следи и
почитува препораките од меѓународните фактори за креирање на свет по мерка на детето и обезбедување на
образование за сите деца вклучувајѓи ги и децата со посебни потреби. Инклузијата на децата со посебни потреби
е процес кој овозможува вклучување на децата со посебни потреби во редовниот воспитно-образовен систем.
Средината, семејството го определуваат животот на децата со посебни потреби исто колку и природата на
нивната попреченост. Прифаќањето на состојбата, нивниот став, подготвеноста да се занимаваат со децата,
нивната социо-културна средина и зрелост за успешно воспитание, образование и совладување на вештини за
самостоен живот.
Детето оди во училиште во кое би одело и ако нема попреченост во развојот, стекнува и продлабочува
знаења во зависност од неговите можности и способности, а програмата и методите на работа се прилагодени на
неговите потреби. Со вклучување на учениците со посебни потреби се бара приспособување на училиштето и
средината кон учениците, се намалува етикетирањето, неинформираноста и предрасудите кон овие ученици и се
поттикнува градење на другарство, разбирање, пошит и друго.

Секое училиште го планира својот развоен пат, етос, клима.
Цели и задачи на инклузивниот тим се:
-

Идентификација и евиденција на учениците со посебни потреби во училиштето
Запознавање со способностите и можностите на учениците со посебни потреби
Учество во изработка ,спроведување и евалуација на програмата за работа со ученици со посебни
потреби
Планирање и реализирање на работилници со паралелки во кои има ученици со посебни потреби и
создавање на клима за прифаќање на ученикот со ПОП
Подршка на наставниците кои работат со ученици со посебни потреби
Помош и подршка на родителите на ученицитесо посебни потреби
Вклучување на родителите на учениците со посебни потребиво училиштето посебни потреби
Поттикнуваат позитивни ставови на сите субјекти во воспитно-образовниот процес кон учениците со
посебни потреби
Следење на опременоста на училиштето со наставни помагала за работа со учениците со посебни
потреби и нивна набавка
Стекнување и размена на примери со позитвна пракса
Соработка и размена со други ст.тимови од други училишта или установи
Унапредување на воспитно-образовниот процес на учениците со посебни потреби во училиштето

Преглед на содржини и активности на инклузивниот тим за работа со ученици со посебни потреби
за учебната 2018/2019 година

Содржини и
активности

Средства, форми и
методи

Носители,
соработници
и одговорни
наставници

Време на
реализација

Цели

Очекувани
резултати

1. Формирање на тим за
подршка,
координирање, следење
на работата на
учениците со ПП

2. Изготвување на план
и програма за работа

-Работни состаноци на
тимот,
-Родителски средби;
-Стручни активи,

-Работни состаноци на
тимот;
-Анализи и извештаи
од минатата учебна
година.

Директор,
Стр. сораб,

Август и во
поч. на
учебна

-Организирана и
ефикасна работа
со децата со ПП

-Подршка на
децата со ПП,
нивните
родители и
наставниците.

Наставници,

година

Во почетокот
на учебната
година

Планирање на
работата на
тимот за
успешна
подршка на
децата сп ПП.

Ефикасно
планирање

Родители

Директор,
Стручни
соработници;
Наставници.

3. Информ. на
Наставнички совет за
Планот за работа на
Тимот за подршка на
децата со ПП за
учебната година.

-Групна работа

Тимот за
подршка

Октомври

-Запозна. на
настав.со Пл за
работа на тимот

Подршка од
директорот,
сите
наставници и
вработени

4.Детекција,идентифика
ција и евиденција на
учениците со ПП

-Работни состаници на
Тимот за подршка;

Директор,

Во текот на
учебната
година

Соодветна
стручна помош
на ученици со
посебни потре

Оптимален
развој на
ученици со
посебни

-Инди. и групни

Стучна
служба

разговори со
родителитена ученикот
со ПОП ,одд.наставник

Наставници,

-Непосредно следење
на учениците со ПП;

Инклузивен
тим

Откривање и
потреби
евидентирање на
деца со ПОП би

Родители,

-Водење на евиденција

5. Поттикнување и
создавање на позитивна
клима во паралелките
во кои има ученици со
ПП

-Индивидуални и
Стучна
групни разговори со
служба
учениците -Разговор со
Наставници
ученикот со ПОП;
-Непосредно следење
на учениците со ПОП
во училницата и
пошироко

Инклузивен
тим

6. Дијагностицирање на -Работни состаноци на
индивидуалните
тимот;
способности и можности
-Анализи и извештаи
кај учениците со ПП:
од минатата учебна
-предзнаења;
година.

Инклузивен
тим

-Социо-економски

-Протоколи, скали на

Наставници
Стручна
служба,

Во текот на
учебната
година

Во почетокот
на уч. година

Редовното
училиште
претставува
најефикасното
средство за
елим. на
дискрим. и
инклузијата на
учениците.

Создавање
услови на
новозапишанит
е деца со ПП

Соодветна
помош и
стратегија за
работа со
учениците

Создавање
услови за
работа и
напредок на
учениците со
ПП

услови во кои живее
ученикот;

процена и евидентни
листови;

-Образовен статус на
родителите.

-Изготвување анализи
и извештаи.

7. Изготвување на
индивидуални
образовни планови за
учениците со ПП

-Работни состаници на
Инклузивниот тим ;

Инклузивен
тим

-Индивидуални и
групни разговори и
родителски средби

Одд.
наставник.

-Раб.состаници на
инклузивен тим

Одд.
наставник,

-Индивид. работа;

Дефектолог,

-Тест.анкетирање,
интервјуа,анег.белеш

Стручни
соработници

-Непос. опсервирање
на работата со ученци
со ПОП за време на
час;

Директор,

8. Следење на степенот
на вклученост на
учениците со ПП во
наставниот процес

9. Следење на
опременоста на
училиштето со наставни
средства и помагала и
нивна употреба

-Тестирање,
анкетирање, интревју,

Во почетокот
на уч. година

Овозможување
индивидуален
пристап и
напредок на
учен. со ПП

Во текот на
учебната год.

Следење на
напредокот на
учениците со ПП

Во текот на
учебната год.

Следење на
постигањата на
учениците со ПП

Предметни
наставници

Стручни
соработници,
Наставници.

Напредок
според
индивидуалните
можности и
пособности на
учениците со
ПП

Инфор за
напредокот,
социјализацијат
а на учениците
со ПП, нивна
заштита и

евидентен лист

10. Размена на искуства

pодршка.

Непосредна
соработка,предавања

Инклузивен
тим

презентации

Директор

Во текот на
учебната
година

Пос. на поз.
резултати и
обезбедување
ефективно
образ. за сите
според
способностите и
можностите.

Инлузивен тим: координатор- Томчо Јанев, членови-Стојан Тимов, Снежана Трендафилова, Виктор Христов,
Александар Тимов, Зојка Јанушева, Лилјана Цветкова, Ацо Митев

ЗА УЧЕБНАТА

2018/ 2019 ГОДИНА

О ОУ,, Гоце Делчев ,,Василево

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“
Мултикултурниот меѓуетничкиот интегритет како значаен сегмент во општеството е значаен за
општата толеранција меѓу учениците, пред се ако се работи за училишта во кое е застапена различна
национална и верска припадност.
Преку наставната програма за петто одделение, во неколку наставни часа ќе биде спроведена
програмата за мултикултурна интеграција во наставните содржини каде што се чувствува таа разлика меѓу
учениците се со цел да се надминат или ублажат разликите.
Цел: Да се потикне соработка и толеранција меѓу учениците во текот на наставата и во вон
наставните активности

О ОУ,, Гоце Делчев ,,Василево

одговорни
Стручен актив

Конкретен чекор

очекуван резултат (продукт)

(пред)услови


Планирање на
МИО
активностите во
училиштето

Определување на Мио активностите
за тековната година

Определување стратегија и избор на
наставна содржина





Избор на наставни единици и
содржини кои ќе се
реализираат во текот на
учебната 2018/2019 год

Формирање на тимови од
реализатори за секоја
активност во склоп на
училиштето
Договорен план и динамика
на активностите

реализатори

Наставници и
Учениците

Наставници и
Учениците

термин(од/до)

Подготовка за
реализација на
МИО
активностите

Наставниците се договараат
за самостојните активности и се
консултираат при изборот на
содржини и работилници за кои ке
истражуваат




Увид во планирањето
Определување и
усогласување на термини и
простории за реализација на
активностите
Определени од реализаторите

Наставници и
Учениците

Реализација на
МИО
активностите во
училиштето

Конкретни
активности

Истражување
на терен
Обработка на
информации

Информирање на сите во училиштето за
активностите што ќе следат



Следење на активностите во
училиштето -мониторинг
Изработен план за истражувањето и
определени се изворите на
информации,методите на истражување
и воспоставени тимови со определени
задачи
Редовна размена на информациите меѓу
членовите на тимот во врска со
различните активности за кои се
одговорни





Собрани информации од различни
извори






Анализирани податоци
Определување на предлог мерки за
подобрување на реализацијата на
активностите

Состанок на
тимовите
размена на
искуствата

Разменети информации и договорени
следни чекори

Изработка на
блог или FB
страна

Блог страни со податоци
Фотографии,видео снимки од
нагледните часови














Подготвени материјали и работни
листови за работилници
Листа со веб страни
Листа со литература
Контакти со стручни лица

Ученици
наставници

Информирање за активностите што
ќе се реализираат
Споделување на активностите
Тимови ученици со јасно
определени задачи
Интернет
Посета на музеј библиотека
Интервју со стручно лице
Работилница за презентирање на
податоци
Дискусија за добиените податоци

наставници

Интернет
Избрани претставници на групи
презентери
Модератори на дискусија

Ученици
наставници

Избрани содржини за блог страна
Избрани модератори на блог
страните
Правила за објавување и коментари
на блоговите

Ученици
наставници

ученици

Ученици
наставници




Определена динамика за постирање
на содржините
Определена стратегија за
промовирање на страната-блогот

Подготовки за
презентација
поканети гости
набљудувачи на
активностите

Учениците имаат подготвено презентација
на проектните активности,
Известени се и поканети членови од
советот на родители и управниот одбор на
училиштето

презентација на
активностите во
училиштето од
страна на
реализаторите

Давање менторска подршка на
реализаторите
Спроведени презентации на самостојните
активности за МИО во училиштето

Промовирање на
МИО
активностите

Подготовка на извештаи од реализацијата
на активностите за ПМИО тимот











Информирање на сите во училиштето за
резултатите од следењето на реализацијата
на активностите



Правење документација за реализираните
активности



Пишан документ
Известување на медиумите ,локалната
самоуправа и родителите за МИО
активностите во училиштето

Обезбедена просторија за подготовка
на презентацијата(медиотека)
Електронски покани
Обезбедени материјали за изготовка
на презентацијата

Обезбеден простор и термин во
училиштата
Родители ,наставници,ученици ,
претставници од локалната
самоуправа, се информирани и
поканети на презентациитe

Ученици
наставници

Ученици
наставници
Управен одбор
Одбор на
родители
Локална
самоуправа

Тимот на МИО
Компјутери
Подготвени извештаи поткрепени со
видео материјали
Информирање на наставнички совет за
реализаторите и за реализираните
активности
Ажурирањена порталот на МИО на
училишната веб страна и FB страна

Компјутерски презентации на работилниците и
активностите реализирани од страна на
учениците

Василево 2018/2019 год

Ученици
наставници

МИО
АКЦИОНЕН – ПЛАН
ЗА
САМОСТОЈНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧИЛИШТЕТО
ООУ Гоце Делчев Василево
2018/2019
РАЗВОЕН ПЛАН НА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ

VI ОДДЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 МЕСЕЦИ
РЕАЛИЗАТОРИ: НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ

КОНКРЕТЕН ЧЕКОР

Планирање на
МИО
активностите во
училиштето

Подготовка за
реализација на
МИО
активностите

ОЧЕКУВАН РЕЗУЛТАТ ( ПРОДУКТ)

Информирање на родителите и
наставничкиот совет за проектот
Определување на МИО
активностите за тековната година
Определување стратегија и избор
на наставна содржина

Наставниците се договараат за
самостојните активности и се
консултираат при изборот на
содржини и работилници за кои ќе
истражуваат

(ПРЕД)УСЛОВИ

Избор на наставни единици и
содржини кои ќе се
реализираат во текот на
учебната 2016/2017
Формирање на тимови од
реализатори за секоја
активност во склоп на
училиштето
Договорен план и динамика на
активностите
Увид на планирањето
Определување и усогласување
на термини и простории за
реализација на активностите,
определени од реализаторите

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЈ
А

СЕПТЕМВР
И

СЕПТЕМВР
И

Реализација на
МИО
активностите во
училиштето

Конкретни
активности

Истражување на
терен

Обработка на

Информирање на сите во
училиштето за активностите што ќе
следат
Следење на активностите во
училиштето – мониторинг
Изработен план за истражувањето
и определени се изворите на
информации, методите на
истражување и воспоставени
тимови со определени задачи
Редовна размена на информациите
меѓу членовите на тимот во врска
со различните активности за кои се
одговорни

Собрани информации од различни
извори

Анализирани податоци
Определување на предлог мерки за
подобрување на реализацијата на
активностите

Подготвени материјали и
работни листови за
работилници
Листа со веб страни
Листа со литература
Контакти со стручни лица

ОКТОМВРИ
Информирање за активностите
што ќе се реализираат
Споделување на активностите
Тимови ученици со јасно
определени задачи
Интернет
Посета на музеј библиотека
Интервју со стручно лице
работен план за
истражувањето и озадачи

Работилница за презентирање
на податоци
Дискусија за добиените
податоци

ОКТОМВРИ

информации
Состанок на
тимовите размена
на искуствата

Разменети информации и
договорени следни чекори

Интернет
Избрани претставници на групи
презентери
Модератори на дискусија

Блог страни со податоци
Фотографии,видео снимки од
нагледните часови

Подготовки за
презентација
поканети гости
набљудувачи на
активностите

Учениците имаат подготвено
презентација на проектните
активности,
Известени се и поканети членови
од советот на родители и
управниот одбор на училиштето

Избрани содржини за блог
страна
Избрани модератори на блог
страните
Правила за објавување и
коментари на блоговите
Определена динамика за
постирање на содржините
Определена стратегија за
промовирање на странатаблогот
Обезбедена просторија за
подготовка на
презентацијата(медиотека)
Електронски покани
Обезбедени материјали за
изготовка на презентацијата

Презентација на
активностите во
училиштето од
страна на

Давање менторска подршка на
реализаторите
Спроведени презентации на
самостојните активности за МИО во
училиштето

Обезбеден простор и термин
во училиштата
Родители ,наставници,ученици
, претставници од локалната
самоуправа, се информирани и

Изработка на блог
или FB страна

реализаторите

Промовирање на
МИО
активностите

поканети на презентациитe

Подготовка на извештаи од
реализацијата на активностите за
ПМИО тимот
Информирање на сите во
училиштето за резултатите од
следењето на реализацијата на
активностите
Правење документација за
реализираните активности
Пишан документ

Компјутери
Подготвени извештаи
поткрепени со видео
материјали
Информирање на наставнички
совет за реализаторите и за
реализираните активности
Ажурирањена порталот на МИО
на училишната веб страна и FB
страна

Известување на медиумите ,локалната
самоуправа и родителите за МИО
активностите во училиштето

Компјутерски презентации на
работилниците и активностите
реализирани од страна на
учениците

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ – VIII и IXодделение – учебна 2018/2019 година
АКТИВНОСТИ

- Врз основа на информирањето
од страна на координаторот на
МИО за нашето училиште,
спроведено на наставничкиот
совет, собирање на сите
одделенски раководители од
осмо и деветто одделение

- Подготовка на годишни и
тематски планови за Животни
вештини за одделенските
раководители од осмо и деветто
одделение;
- подготовка на акционен план за
претстојните обврски

- Реализација на избраните пет
работилници на часот на
одделенската заедница, со
изработена дневна подготовка,
план за работилницата и
рефлексија од наученото

ОЧЕКУВАН РЕЗУЛТАТ /
ПРОДУКТ
- успешен собир на сите
одделенски раководители од осмо
и деветто одделение;
- избор на петте теми од
посочените подрачја;
- избор на дополнителните три
теми за посочените одделенија;
- дефинирање на претстојните
задолженија и поделување помеѓу
наставниците
- - изработка на акционен план за
работа во најкраток можен рок

- запознавање на учениците со
темите избрани и прилагодени
според нивната возраст;
- подигање на свесноста за
стереотипните гледишта, за
предрасудите, различноста,
другоста...
- развивање толеранција кон
различниот од нас

(ПРЕД)УСЛОВИ
- заедничка средба;
- успешно договарање
на претстојните
активности;
- план за избор на
потребните содржини;
- осмислување на
претстојните
активности
- координација на сите
учесници;
- активна соработка на
сите одделенски
раководители

- подготовка на
оперативен план за час
со рефлексија за
сработеното;
- подготовка на работни
ливчиња и материјали
неопходни за
успешност на
планираната активност

РЕАЛИЗАТОРИ

- сите одделенски
раководители од
осмо и деветто
одделение

- сите одделенски
раководители од
осмо и од деветто
одделение

- сите одделенски
раководители од
осмо и деветто
одделение, плус
сите ученици од
посочените
одделенија

ТЕРМИН
(од/до)
23.09.2018
до
28.09.2019
година
(два
состанока)

од
23.09.2018
до
30.09.2019
година

октомври
2018
до крај на
февруари
2019

- Реализација на дополнителни
три работилници за осмо и
деветто одделение, со акцент на
рушење стереотипи, запознавање
со структурата на македонското
општество и користење на
човековите права и слободи

- преку избрани содржини да се
подготват
учениците
за
отворените настани што ќе
следуваат при крајот на учебната
година

- активно работење на
предвидените
содржини, со цел
усвојување на
гледиштата, ставовите,
размислувањата...

- сите одделенски
раководители од
осмо и деветто
март 2019
одделение, плус
сите ученици од
посочените
одделенија

План за унапредување на МИО за Годишна програма 2018/2019 г.
Приоритетен
Цели
Стратегии и акции
индикатор
Подрачје 1: Училишна клима и односи во училиштето
Индикатори со пониска оценка како приоритет за подобрување
1. Родителите и
членовите на
заедницата
соработуваат и се
вклучени во
активности за
унапредување на
МИО
.

Подобрување на
соработката и активно
вклучување на
родителите и членовите
на заедницата во
активности за
унапредување на МИО

∙Училиштето планира и организира активности за
запознавање на сите родители со МИО преку работа
на проекти/секции, во спроведување на акции
приредбипрослави или други настани и сл.
∙Изработка на анкетен лист за собирање идеи за
вид на активност и начин на нејзино реализирање
∙Планирање на средби со родителите за тековни и
идна активнпости
∙Приомовирање на информативен материјал за
реализирани и идни активности на училиштето.

Време на реализација

Тековна учебна година

Подрачје 3: Настава и учење и компетенции на наставниците за практична примена на МИО
Индикатори со пониска оценка како приоритети за подобрување
1. Наставниците
употребуваат
различни приоди на
следење и проценка
на напредокот кај
учениците за МИО

Учениците се
поттикнуваат на
рефлексија и проценка
на сопствените искуства
и доживувања од МИО
активностите и се
поттикнуваат/насочуваат
практично да ги
применуваат овие
компетенции во
секојденвието

∙Изработка на образец на анкетен лист за
учениците за рефлексија од спровердената и идна
МИО активност од страна на наставниците.
∙Изработка на чек листа за самоевалуација на
успешноста од учеството во реализираната МИО
активност.
∙Изработка на готов продукт од страна на учениците
за споделување на сопствените искуства и
доживување од МИО активностите.
∙Изработка на образец за наставници за следење
на напредокот кај учениците за МИО активности.

Септември(изработка на
обрасци и чек листи)
Тековна учебна година

ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Поглобални
активности
Формирање
партнерство со
училиште со
друг натавен
јазик

Очекуван резултат/продукт







Воведување
МИО активности
во Годишната



(пред)услови

Формирање партнерство
според бараните
критериуми
Организирана заедничка
работна
(договорна)средба меѓу
тимовите на
партнерските училишта
Подготвен предлог план
за соработка и
комуникација меѓу
партнерските училишта
Доставен потпишан
формулар за
формираното
партнерство до
канцеларијата на ПМИО



Усвоена Годишната
програма со МИО
заложбите на училиштето
вклучени во мисијата и
визијата






Формирање листа
на потенцијални
партнер училишта
со основни
податоци за нив
Контактирање со
потенцијалните
партнер училишта
Обазбедена
согласност од
страна на
наставниците
,родителите и
Училишниот
одбор за активно
вклучување во
партнерството со
предложеното
училиште
Констатирана
состојбата во
училиштето во
поглед на
постоечките

реализатори

Термин (од –до)

СИТ-от

Тековна година

СИТ-от

Септември-октомври

програма



Усвоената Годишна
програма содржи план за
акција кој посочува на
конкретните самостојни
активности на училиштето
и на заедничките
активности со партнер
училиштето и јасно ги
дефинира нивните цели







Планирање на
конкретните
активности



Подготвени акциони
планови за секоја
предвидена конкретна
активност (секој тим од
реализатори го има
приложено својот
акционен план до тимот
за училишна интеграција )





активности за
меѓуетничкатаинт
еграција
Подготвена листа
на потенцијални
самостојни
активности на
училиштето
Подготвена листа
на потенцијални
заеднички
активности со
партнер
училиштето
Одржана работна
средба за
планирање со
тимот за
училишна
интеграција од
партнерското
училиште
Формирани
тимови од
реализатори за
планираните
активности
Одржани работни
средби за
планирање со
тимовите од
реализатори од
партнер
училиштето

-СИТ-от
Наставници
-Стручна
служба
-Стручни активи

Октомври-Ноември

Реализација на
конкретните
активности







Следење на
реализацијата
на активностите





Сите планирани
конкретни активности и
заедничките активности
со партнер училиштето се
спроведуваат во
училиштето според тоа
како е предвидено со
акционите планови
Одржување на состаноци
на стручните активи на
кои се разгледуваат
успешни практики за
самостојни и заеднички
активности
Обезбедена е евиденција
и докази за спроведените
самостојни активности на
училиштето и на
заедничките активности
со партнер училиштето



Месечни извештаи од
реализацијата на
планираните активности
подготвени од страна на
тимовите реализатори и
доставени до тимовите за
училишна интеграција
Континуирано
истакнување информации
на табла во
наставничката
канцеларија за







Наставниците ги
користат
прирачниците за
заеднички
активности и
демократско
учество на
учениците во
училиштето како
главен ресурс во
планирање и
спроведување на
активностите
Наставниците
водат портфолио
во кое собираат
успешни практики
и прават
рефлексија и
анализа на
спроведените
активности
Инструменти
подготвени од
ПМИО за
мониторинг на
реализацијата на
активностите
(секое подрачја
на активност има
клучни точки за
следење)
Редовни средби
на тимовите,на

Наставници

Од ноември до јуни

Ученици
Родители

СИТ-от

Од ноември до јуни

реализација на
активностите

Самоевалуација
на училиштето

Промоција на
реализираните
активности



Извештај од резултатите
добиени со примена на
прашалникот за
самоевалуација на
наставници,ученици
и родители





Извештај за тоа како
реализацијата на
активностите за МИО
придонесла за
подобрување на
состојбата





Најмалку еден
промотивен настан на
училишно ниво за
презентација на
активностите пред
управата,
наставниците,учениците,
родителите и
претставници од
општината
Континуирано
ажурирање на
информации на порталот







кои се дискутира
за реализацијата
на активностите
на ниво на
училиште и
помеѓу партнер
училиштата
Пополнет
прашалникот за
самоевалуација
од страна на
наставници,
ученици и
родители
Учество на
наставникот по
информатика во
обработка на
одговорите
дадени на
прашалникот
Подготвен
промотивен
материјал(
постери,брошури
и/илидруги
материјали) што
го прикажуваат
процесот и
продуктот од
реализираните
активности
Поканети гости на
настанот

-СИТ-от

Мај-јуни

-Наставник
по
информатика

-СИТ-от
-Наставник
по
информатика
-ученици
-родители

Од јануари до мај

Водење на
професионално
портфолио и
сертификација





за МИО на училишната
веб страна



Разгледани критериуми
за сертификација и
фазите во спроведување
на процедура за
сертификација на
членовите на тимот за
училишна интеграција и
за наставниците
Одржан состанок за
начинот на водење и
евалуација на
професионалното
портфолио



Отворен МИО
портал на веб
страницата на
училиштето
Вклучување на
активности за
меѓуетничка
интеграција во
професионалното
портфолио во кое
наставниците
собираат успешни
практики и прават
рефлексија и
анализа на
спроведените
активности во
текот на второто
полугодие

Советник од
БРО

Програма за антикорупциска едукација
Демократијата и нејзиното приближување кон граѓаните е од суштествено значење за учениците , а какво
општество ќе градиме образование поседуваме е во зависност од тоа какво образование поседуваме.Низ
процесот на образование учениците треба да ги осознаат и почитуваат принципите мна развиеното демократско
општество, односно да развијат вештини за функционирање во демократското опкружување.
Борбата против корупцијата е едно од подрачјата кое е недоволно развиено, учениците не се доволно
информирани , или пак нивните знаења се нецелосни.Исто така , малку се знае за заштитата од корупцијата . Овој
податок е присутен скоро на сите нивоа на нејзината вклученост во општеството, и од страна на оние што ја нудат
и од страна на оние што ја примаат.
Во текот на својот живот , граѓаните и институциите на макро ниво ,како и родителите и учениците на микро ниво,
најчесто несвесно ја применуваат корупцијата при најобичните секојдневни активности , како дел од
традиционалното однесување, неразмислувајќи за истата како појава , а уште помалку за борбата против неа.
Голем дел од луѓето, сметајќи дека одредени постапки се дел од љубезноста и учтивоста , несвесно стануваат
дел од корупцијата.Постојат и луѓе кои свесно стануваат дел од овој процес , односно давачи или примачи на
корупција, изразувајќи благодарност, или одбирајќи начин за полесно остварување на одредена цел. Кај некои од
нив таа станува дел од секојдневниот живот и работа и на неа гледаат како на нешто вообичаенои
нормално.Имајќи ги во предвид овие категории граѓани , сметаме дека треба да постојат и субјекти и механизми
коиќе им предочат на другите.
Гледајќи ги наставните програми во основното образование можеме да заклучиме дека поимот
антикорупција и активности за истата се спомнуваат во програмата за образование за животни вештини,
граѓанско образование, етика, македонски јазик...
Исто така мора да напоменеме дека активностите поврзани со корупцијата и антикорупцијата може да се
одвиваат преку работилници за наставниците и учениците , акои можат да бидат дел од воннаставните
училишни активности

Програмата за антикорупциска едукација на учениците во училиштето ќе опфати:
- предавања за запознавање на учениците со поимите, можностите за
заштита и превентивно делување кон корупциските активности
- работилница за антикорупциска едукација
-прашалници за учениците и родителите
-натпревар за учениците најдобра творба повтзана со антикорупциска едукација
-антикорупциска едукација на наставниците

Цели на програмата:
да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност;
да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“;
да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата;
да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;

да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;

да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;

да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од
антикорупциска едукација и
Поими
Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата,
Државна комисија за спречување на корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги.

Конкретни цели и активности :
Содржина

Цели

Вид на активност

Активности

Предзнања за корупција и
антикорупција

Да се согледат
предзнаењата на
учениците

Прашалник за учениците

Пополнување на
прашалникот

Причини и последици од
корупција

Да го сфатат штетното
влијание на корупцијата во
општеството

работилница

Говорна активност,
дискусија, кусо предавање

Стекнување основни
знаења за корупција и
антикорупција

Да се запознаат со
начините на спречување и
заштита од корупција
Улогата на Државната

Предавање и вежби

Презентација ,дискусија,
крстозбор

Активна борба против
корупцијата

комисија
Да ги препознаат
механизмите за
спречување на корупција

работилница

Говорна активност,
дискусија, кусо предавање

Активна борба против
корупцијата-постери

Анализа на реални
ситуции во секојдневниот
живот

работилница

Говорна активност,
дискусија, кусо предавање

Утврдување на знаењата
за корупција и
антикорупција

Да се утврдат знаењата на
учениците

Прашалник за учениците

Пополнување на
прашалникот

ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ

Вовед
Насилството врз децата е еден од најсериозните проблеми кои го загрозуваат нивниот развој, здравјето и
добросостојбата, основните права, достоинството и може да го доведата во прашање детскиот живот. Се случува
насекаде, во домот, во училиштата или во другите институции за детска грижа, на улиците. Голем дел од
насилството на децата останува скриено. Тие се плашат да го пријават заради стравот и поврзаноста со
насилникот или насилствотот воопшто не го сметаат за нешто погрешно или невообичаено, туку како оправдана и
неопходна казна за своите постапки. Децата жртви на насилство може да се чувствуваат виновни и да веруваат
дека го заслужиле насилството. Низ историјата а и денес во различни култури физичкото казнување биле и е еден
од начините на дисциплинирање и воспитување на децата како во семејството така и во училиштето.

Безбедноста на децата во училиштето претставува основна претпоставка за нивното чувство за припадност
на заедницата, како и за атмосферата на доверба и соработка.Одговорноста на возрасните за креирање на што е
можно подобри услови за безбедно растење и развој на децата се потврдува во Конвенцијара за правата на
децата на Обединетеите нации.
Оттука и одговорноста на училишната зедница како целина, да покаже континуирана посветеност и јасна
политика и грижа за унапредување на состојбите низ која ќе се градат односите, паралелно со регулативите кон
насилното однесување. Појавата на насилничко однесување меѓу учениците во нашите училишта мора да добие
приоритет во развивањето на чувствителноста за проблемот меѓу сите членови не само на училишната заедница,
туку и пошироко, како проблем кој директно влијае врз детската слика за себе, врз чувството на сигурност, врз
прифатеноста и конечно врз ризикот од нездрави избори и однесување.
Досегашните искуства покажуваат дека во училиштата во Македонија проблемот со насилното однесување
се игнорира или решението најчесто се бара во ангажиарње на професионални агенции за обезбедување кои го
,,чуваат,, училиштето. Бројот на инциденти и тепачки можеби се намалува на овој начин но сепак тоа е далеку од
решавање на проблемот со останатите видови насилно однесување. Во третирањето на проблемот важно е
вклучувањето на сите членови од заедницата, а особено на младите, во развојот и поставувањето на механизми
за решавање на проблемот со насилството, преку континуирано намалување на неговите димензии, откривање на
причините и подобро справување со последиците. Знаењата добиени со истражувањата на состојбите и нивното
поврзување во акции осмислени и реализирани од децата заедно со возрасните, можат да се употребат за
развивање политика и ефективни интервенции за намалување на проблемот со насилството во училиштата.

Од станата на Обединетите нации вршени се многу истражувања кои се преточени во Струдија за
насилството кон децата во светот.
Кај нас истражувањето спроведено во рамките на прокетот Училиште по мерка на детето(димензија
Здравје, безбедност и заштита) се однесува на законската рамка, односно политиката и процедурите за
здравје, безбедност и заштита во училиштата во Република Македонија.

Бирото за развој на образованието во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ Скопје, и со експерти од
невладиниот сектор започнува со реализација на програмата Превенција од насилно однесување во
основните училишта, која што ќе ги опфати сите основни училишта во Републиката.

Цели на проектот:


Да се воспостави национална политика и препораки за дефинирање на насилството во училиштата;



Да се развијат протоколи и процедури за идентификација, третман и препраќање во други институции во
случај на насилство;



Да се подржат насравниците, училишните педагози и психолози во сите основно училишта во
организирање на специфични наставни и воннаставни активности за превенција и справување со
насилството во училиште.
Дефиниција на насилството:

Според Светската здравствена организација насилство е секоја намерна употреба на физичка или
психолошка сила/моќ. Може да биде во форма на закана или пак да вклучува употреба на сила, насочена кон себе
си, кон друго лице, или кон некоја група или заедница. Завршува (или може да заврши) со физичка повреда, со
смрт, со психичка штета, со нарушувањз во развојот или со загуба.
Облици на насилство:





физичко
психичко
сексуално
Посебни видови кои се карактеристични за училишен контекст:
малтретирање



вандализам

Физичкото насилствое облик на однесување преку кое на други лица им се нанесува физичка болка или
повреда. Може да доведе до полесни и потешки повреди, но и до усмртување на жртвата (15% од девојчињата и
40% од момчињата учествувале во тепачки – податоци од Студијата за оденсување поврзано со здравјето кај
децата на училишна возраст).
Психичко насилствопретставува насилно однесување при кое се повредуваат чувствата и достоинството
на жртвата (заканување, навреди и исмевање, изнудување и принудување, замолчување, изолација...)
Последиците од психичкото насилство можат да бидат многу подолготрајни од оние на физичкото (губење
самодоверба, повлекување во себе, немање желба да одат на училиште, слаби оценки, главоболки, проблеми со
варењето и други здравствени нарушувања). Истражувањата во рамките на проектот Училиште по мерка на детето
кажуваат дека 18% од учениците често или многу често биле навредувани од врсниците со погрдни имиња.
Посебен вид психичко насилство е малтретирањето помеѓу учениците-булинг. Жртви на малтретирање
се најчесто ученици кои според некоја своја особина насилникот ги доживува како послаби од себе (помалите
ученици, ученици со пречки во развојот, ученици припадници на етничките малцинства, повлечените,
срамежливите и сл....). Жртвите реагираат на два начина: пасивно – се повлекуваат во себе и плачат, но не се
спротивставуваат и реактивно – повремено избувнуваат во агресија, најчесто кон другите помали деца.

Податоците од истражувањата кажуваат дека:
Деца кои понекогаш биле малтеретирани на училиште:



7% од девојчињата и 14% од момчињата на 11 и 13-годишна возраст;
5% девојчиња и 8% момчиња на 15-годишна возраст.
Деца кои понекогаш учествувале во малтеретирање:





7% од девојчињата е 13% од момчињата на 11-годишна возраст;
6% девојчиња и 21% момчиња на 13-годишна возраст;
7% од девојчињата и 20% од момчињата на 15-гоишна возраст.

Вандализмот е доста честа појава во училиштата. Вандалско однесување – кога злонамерно се
оштетуваат предмети или објекти во туѓа сопственост (кршење прозорци, опрема на тоалетите, клупите,
столчињата, пишување по ѕидови, клупи или друг мебел, дупчење гуми на возила, внесување вирус во
компјутер...).
Сексуално насилство исто така е облик на насилство со кое се нанесуава физичка и психичка повреда на
жртвата. Се јавува како сексуално вознемирување (непшосакувани вербални и невербални пораки со сексуална
конотација, непосакувани сексуални допири, повреда на психичката интима на детето, порнографски материјал...);
сексуално злоставување-силување; сексуална експлоатација.

ПРЕВЕНЦИЈА НА НАСИЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ВО ООУ Гоце Делчев, Василево
(ПРОЕКТ – УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО – димензија ЗДРАВЈЕ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА)

АКЦИОНЕН
Содржини на
работа и
ативности

Средства, форми
и методи

Носители,
соработници
и одговорни
наставници

ПЛАН
Време на
реализација

Цели

Очекувани
резултати

1. Формирање
тим за подршка
на наставниците
во реализацијата
на програмата
Превенција на
насилното
однесување

-Работни
состаноци;

2. Презентирање
на програмата
Превенција на
насилно
однесување во
училиштата пред
наставниците

-Седница на
Наставнички Совет

Стручни
соработници

3. Видови
насилства во
нашето училиште

Спроведување
анкета,

Тимот за
работа

-Родителски
средби;
-Стручни активи,

Директор,

септември

Стручни
соработници,

2018 година

Подршка на
наставниците во
реализација на
програмата

Услови за
создавање и
негување политика
во училиштето за
подршка на
наставниците во
работата.

Запознавање на
наставниците со
програмата

Создавање услови
за прифаќање на
програмата во
училиштето

Утврдување на
состојбата со
насилното
однесување во
училиштето

Добивање
сознанија за
насилното
однесување во
нашето училиште

Наставници,
Родители

-Квалитативна и
квантитативна
анализа.

Извештаи,
записници

септември
2018година

Октомвриноември
2018 год.

5. Што знаеме за
насилството?

Работилница со
учениците

Дали постои
насилство во
нашето
училиште?
6.Родителски
средби на тема
Заштита на
учениците од
насилство

7. Изработка на
ѕиден весник на
тема
Превенција од
насилство во
училиштето

8. Учество во
спортски
натпревари

тимот за
работа

Родителска средба

Изработки од
учениците
литературни и
ликовни
работилници

Спортски
натпревари

Тимот за
работа

Претседател
Стручен актив
по македонски
јазик,

Претседател
на стручен
актив физичко
и здравствено

Ноември декември
2018 год.

Утврдување на
свесноста на
учениците за
присуството на
насилното
однесување во
училиштата.

Запознавање на
родителите со
Во текот на
облиците на
учебната
насилно
2018-2019год. однесување во
училиштето
Во текот на
второто
полугодие

Учење за
насилство и
последиците од
насилство преку

Подигање свеста
на учениците за
проблемот дека
насилното
однесување не е
прифатлив начин
на однесување
Подигање свеста
кај родителите
дека насилното
однесување не е
прифатлив начин
на однесување
Правилен став кон
насилството

Ликовно и
литературно
изразување
Во текот на
второто
полугодие

Спортот важна
алатка за
намалување на
насилството

Намалување на
можноста за
насилство и
давање алатки на
учениците за

во

9.Соработка со
институции и
организации кои
се занимаваат со
проблемот
насилство

образование

Работни средби,
известувања

Тим за работа

спречување
насилство
Во текот на
второто
полугодие

Вклучување на
др.
институции и
организации во
спречување на
насилството во
уч.

Стручна помош од
институциите

Членови на тимот: Снежана Трендафилова, Томчо Јанев, Лазар Христов, Тихомир Младенов, Маре Митрова,
Јулијана Малинова , Алма Хасанова, Аршимов Љатиф, Славка Ѓоргиева, Ацо Митев, претседател
и
потпретседател на Ученичката заедница.

ПРОГРАМА ЗА
ОДДЕЛЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА

ОРИЕНТАЦИЈА

ЗА

УЧЕНИЦИТЕ

Појдовни основи за концепирање на програмата:
- правилно професионално информирање и советување услов за правилен избор на занимање
- познавање на професија- правилен избоир на истата
- познавање на своите можности и интереси
- соодветна реална проценка на своите способности
- навремено професионално информирање- професионална зрелост

ОД

ДЕВЕТТО

-упатства и совети од родителите,значаен и влијателен фактор за избор на занимање
-влијанието на потесното и поширокото семејство, другарите и пријателите при избор на занимање
- влијанието на медиумската култура при избор на занимање

Генерална цел:
- правилен избор на идното занимање на учениците од деветто одделение

Носители на програмата :
стручната служба и ученичката заедница
Форми на работа:
групна форма, индивидуална, панел дискусија( учество на аудиториумот)

Ресурси:
извештај од анкета, стручна литература,сознанија од следење на учениците, филм, присуство на состаноци на
Ученичката заедница

Очекувани ефекти:
Добиените сознанија и информации учениците од осмо одд. да ги искористат за правилилен избор на занимање

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
1. Информирање и советување низ наставниот процес
а) преку редовна настава по сите наставни предмети
б) преку содржини од часот на одделенската заедница
в) слободни ученички активности( Ликовни и литературни творби)
г) следење на активностите и успехот на учениците од прво до осмо одд.
д) интерес за одредени наставни предмети

2. Информирање и советување на учениците
а) личноста на ученикот како интегрална организација на особини и црти
- мотивација
- интереси и желби
- општите интелектуални способности
- обем на знаења
- физички изглед
- полови разлики
б) анкета за интересот на учениците
в) разговор во група, индивидуален разговор со учениците

г) разговор на ученици со лица со одредени занимања ( запознавање со природата на одредено занимање)
д) организирање на ликовни и литературни творби во училиштето
ѓ) изложба на повисоко ниво( регион и сл.)
е) медиумска култура
ж) посета на работни организации(директно запознавање со природата на занимањето)
з) разговор по објавен конкурс за мрежата на средни училишта
- критериум за избор
- услови за запишување
- потребни документи
-конкурсни рокови
ѕ) посета на средни училишта

3. Информирање на родителите
а) пленарна активност(родителска средба, контакт на родителите со лица со карактеристични занимања)
б) групна и индивидуална работа со родители
в) прашалник за родители ( информираноста на родителите и потребната помош од училиштето)

ПРВА ФАЗА

1. Активности со Ученичката заедница, дебата на тема Личноста како инегрална организација на особини и
способности
2. Спроведување анкета со цел да се видат интересите на учениците од осмо одд.
3. Анализа на одговорите од анкетниот лист
4. Изложба во училиштето
5. Групна и индивидуална работа со ученици , родители и наставници
ВТОРА ФАЗА
1. Пленарна активност со ученици ( средба со личност со одредени занимања)
2. групна и индивидуална работа со ученици и родителиу
3. пленарна активност со родители( средба на родителите со лица со одредени занимања)
ТРЕТА ФАЗА
1.
2.
3.
4.

Посета на работни организации
Разгледување на конкурост за упис во средно училиште
разговор со пропфесори од средни училишта
посета на средни училишта од поблискиот регион

Следење, вреднување и унапредување на воспитно- образовната работа

Планирана програмска
активност

Време на реализација

Реализатор

Методи и постапки за
реализација

Очекувани исходи и
ефекти

Планирање на тестови и
писмени работи

Септември

Стручна служба и
наставници

Презентација; дискусија;
договор

Успешна реализација на
писмени проверки на
постигањата на
учениците; повисок успех

на учениците

Составување на
објективни тест прашања;
изготвување бодовна
скала; формирање оцена

Октомври

Одговорни наставници

Презентација;
работилница; дискусија

Правилно поставување на
објективни тест прашања
и соодветно бодирање и
оценување

Анализа и процена на
објективноста на
применетите тестови

Ноември

Одговорни наставници

Презентација; дискусија

Поуспешна изработка и
примена на применетите
тестови

Анализа на
полугодишниот успех на
учениците

Февруари

Директорот на
училиштето

Обработка на податоци

Следење на постигањата
на учениците и
преземање мерки за
подобрување

Вреднување на ученици
со потешкотии во развојот

Март

Стручна служба

Презентација; дискусија

Поголема мотивираност и
повисок успех на ученици
со потешкотии во развојот

Анализа на применетите
објективни тестови

Мај

Одговорни на одделенски
совети

Презентација; дискусија

Поуспешна изработка и
примена на објективни
тестови

Во училиштето ќе се организира систематско следење,вреднувањ еи унапредување н авоспитно-образовната
работа.Следењето, унапредувањето и вреднувањето на воспитно-образовнат аработа опфаќа:
1.Следење на планирањето,програмирањето и подготовката н ацелокупната воспитно-образовна работа
училиштето.
2.Планирањеи подготовкана на ставниците за изведување на настава.

во

3.Водење на педагошки картон за наставниците.
4.Планирање,програмирање и реализација на активностите на педагошко-психолошката служба во училиштето.
5.Следење, проверување и вреднување на успехот што го постигнуваат учениците и наставниците во наставата и
воннаставнит еактивности.
6.Успехот на учениците ќе се следи континуирано од страна на сите релевантни субјекти,и ќе се настојува да се
постигне што пообјективно оценување.
7.Перманентно стручно усовршување на директорот,наставниците и стручните соработници.
8.Воспитно-образовниот кадар перманентно стручно ќе се усовршува низ различни форми:
- преку обработка на теми на Наставнички совети и Стручни активи,
-преку учество на семинари и советувања организирани од страна на БРО и интерно,
стручно усовршување,
- преку следење на стручна литература,
- преку учество в оработата на стручни активи,
9. Водење на педагошка евиденција и документација во рамките на сите подрачја што ја сочинуваат дејноста на
училиштето.

ПРАВИЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ВАСИЛЕВО

Општи одредби
Член 1
Со овој Правилник се утврдува начинот на однесување на учениците и вработените во ООУ Гоце Делчев
Василево.
Член2
Овој Правилник се однесува на сите за време на нивниот престој во училиштето.
Член3
Со одредбите од овој Правилник, одделенските раководители се должни да ги запознаат учениците и нивните
родители. Еден пример од овој Правилник се истакнува на видно место кај влезната врата.

Престој во просториите на училиштето
Член4
Учениците, наставниците и другите вработени во ООУ Гоце Делчев Василево можат да престојуваат во
училиштето само во текот на работното време на училиштето.

Член 5
Во просториите на училиштето е забрането:
-пишување по ѕидовите и по инвентарот на училиштето
-фрлање на отпадоци надвор од предвидените места за тоа
-внесување алкохол
-внесување на средства, опреми, уреди кои можат да предизвикаат пожар -igrawe igri na sreka i site vidovi kocka
-пушење
-учениците без дозвола не можат да донесат други лица
-забрането е внесување на животни во училиштето

Член 6
Должности на учениците, наставниците, вработените да се грижат за училишниот имот и опрема според начелото
добар господар.
Член 7
Средствата кои се ставени на располагање вработените треба рационално да ги користат. Секој воочен дефект
на инсталацијата, водоводот вработените и учениците должни се да го пријават на дежурниот наставник.

Член 8

Вработените и учениците се должни културно да се однесуваат кон родителите и другите лица што доаѓаат во
училиштето. Наставниците и другите вработени во училиштето треба да доаѓаат пристојно облечени.

Член 9
По завршување на работното време, вработените се должни уредно да ги средат работните материјали, да ги
затворат прозорците, исклучат електричните апарати и да ги заклучат работните простории.
Работно време
Член 10
Работното време на ООУ Гоце Делчев Василево е од

до

Член 11
Вработените се должни да доаѓаат и заминуваат од работа според распоредот на работното време. Начинот на
евиденција на редовноста на вработените го одредува директорот на училиштето.

Член12
Распоредот на работното време и времето за прием на родители се истакнува на влезната врата на училиштето.

Член13
Родителите можат да разговараат со наставниците во деновите за прием на родители или во деновите кои ќе ги
определи одделенскиот односно предметниот наставник.

Член14
Изнесувањето на материјали од училиштето само со одобрение на директорот.

Ученици
Член15
Учениците можат да престојуваат во училиштето за време кое е одредено за настава и останатите видови
воннаставни активности. Ученикот е должен да доаѓа во училиштето најдоцна 10 минути пред почетокот на
наставата.

Член16
Ученикот е должен:
-

културно да се однесува додека престојува во училиштето и училишниот двор
да ги одржува просториите во училиштето
доаѓа уреден на училиште
училишниот прибор и личните работи да ги остави на место одредено за тоа
тивко да влезе во училницата најмалку 5 минути пред почетокот на наставата da se podgotvi za rabota
во случај на доцнење да се јави кај дежурниот наставник
со почит да се однесува кон наставниците и другите вработени во училиштето
Член17

На даден знак за почетокот на наставата учениците мора да бидат на своите места и да го подготват приборот за
работа. Секој ученик има свое место за работа, кое може да го промени само со дозвола на одделенскиот
раководител. Во кабинетот учениците влегуваат заедно со предметниот наставник.

Член18
Учениците кои задоцниле треба тивко да влезат во училницата и да се извинат на наставникот

Член19
Во текот на наставата учениците не смеат да разговараат меѓу себе, шепотат, се довикуваат или пак да се шетаат
низ училницата. Ученикот кој сака нешто да праша или каже треба својата намера да ја покаже со кревање рака.

Член20
Наставникот не смее за време на наставата да го праќа ученикот надвор од просториите на училиштето или да го
казнува со оддалечување од училницата.

Член21
За време на наставата ученикот не смее да користи мобилен телефон, вокмен и слични апарати.

Член22

Учениците без дозвола не смеат да влезат во наставната канцеларија, ако им треба наставникот со него можат да
разговараат во холот на училиштето или во посебна просторија одредена за таа намена.

Член23
Учениците имаат право на голем одмор и мал одмор меѓу наставните часови и тоа голем одмор од 20 минути
помеѓу втори и трети час, 10 минутен одмор помеѓу четврти и петти час, а помеѓу останатите часови одморот е 5
минути. За време на малиот одмор учениците не смеат да ја напуштат зградата, а за време на големиот одмор
можат да бидат во околината на училишната зграда.

Член24
При излегување од училишната зграда по завршувањето на часовите учениците се должни со себе да ги понесат
своите лични работи.
Член25
Во одделението неделно се определуваат два дежурни ученици кои треба:
-да доаѓаат 15 минути пред почетокот на наставата, да ја прегледаат училницата и ако забележат неправилности
или оштетувања да го известат дежурниот наставник.
-ја подготвуваат училницата за настава и по потреба да донесат наставни средства и помагала.
- го известуваат наставникот за отсутноста на учениците
-го известуваат дежурниот наставник за отсутноста на предметен наставник

-Известуваат за најдените предмети во училницата
-по завршување на часовите последни ја напуштаат училницата со претходна проверка на истата, оштетувања на
ѕидовите, клупите, столовите и останатиот инвентар во училницата и го известат дежурниот наставник.

Член26
За време на одморот еден од дежурните ученици мора да биде присутен во училницата. Секој ученик кој не се
придржува на редот во училницата, дежурниот ученик е должен да го пријави на дежурниот наставник.

Член27
Дежурните ученици ги одредува одделенскиот раководител на паралелката по азбучен ред.

Член28
Книгите кои се земени од училишната библиотека, ученикот е должен да ги врати навремено и неоштетени.

Член29
Учениците се одговорни за штетата која ќе ја направат во училишната зграда и во дворот на училиштето.

Дежурства
Член30

За време на работа на училиштето дежураат наставници и технички персонал. Распоредот и обврските на
дежурните наставници ги одредува Наставнички совет и истиот се огласува на огласна табла.
Член31
Местото и траењето на дежурствата ги одредува директорот на училиштето.
Член 32
Работникот кој постапува спротивно од одредбите на овој Правилник одговорен за тешка повреда на работните
обврски.
Ученикот кој постапува спротивно на одредбите на овој Правилник е одговорен според општите акти на
училиштето.
Член 33
Правилникот влегува во сила со објавувањето на огласната табла на училиштето.

Забелешка: Програмата е документ кој трпи измени и дополнувања во текот на учебната година.

ТИМОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
Р.бр.

1-2

2а.

2б.

3-4

5.

6.-7

8-9.

Програма за учебната 2017-2018 година
Тим за изготвување
1. Цвета Костадинова(координатор)
2.Енис Шавле
3.Славка Ѓоргиева
ВРАБОТЕНИ
1.Александар Тимов(координатор)
-број и структура на вработени
2.Зојка Јанушева
-преглед на сите вработени
3.Анка Костадинова
-наставници во предметна и одделенска настава во
учебната 2016/17
БРОЈ И СТРУКТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ
1.Сања Дробарова (координатор)
2.ОЛивер Лазаров
3.Јулија Ѓоргиева
МИСИЈА ,ВИЗИЈА И LESSONS LEARNED
1.Димче Јанушев( координатор)
2.Бранка Панова
3.Елисавета Пелтечка
ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ,ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
1. Верица Чоп Попова (координатор)
2.Марија Спасова
3.Тања Василева
АКЦИСКИ ПЛАНОВИ –ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА 1.Марија Вучкова ( координатор)
АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ
2.Марија Костуранова
3.Горица Русева
КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА И НАСТАВА
1.Софија Стојкова(координaтор)
2.Наце Тушев
3.Наце Ташев
Содржина
ВОВЕД
-лична карта на училиштето

10.

ОЦЕНУВАЊЕ

1.Елисавета Пелтечка(координатор)
2.Олгица Костова
3.Синан Салиев
4.Лилјана Цветкова

11.

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

1.Виктор Христов(координатор)
2.Ката Василева
3.Александар Трајков
4.Алма Хасанова

12.

ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

13.

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО

14.

УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО

1. Весна Колева (координатор)
2.Ленче Вучкова
3.Ѓорѓи Иванова

15.

ПРОФЕСИОНАЛЕН
КАДАР

1.Маре Митрова (координатор)
2.Зорица Арнаудова
3.Томе Китановски

16.

ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВОТА ВО УЧИЛИШТЕТО

17.

КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМАЦИЈА НА
УЧИЛИШТЕТО

13.
14.

СТРУЧНИ АКТИВИ
БРОШУРА

Дата:

РАЗВОЈ

1.Елена Ристова(Координатор)
2.Зоран Атанасов
3Станој Спасов
1.Лила Иванова(координатор)
2.Ленче Вучкова
3.Герасим Митев

НА

ОБРАЗОВНИОТ

1.Лидија Михаилова(координатор)
2.Јулијана Малинова
3.Мирјана Илиева
1.Слаџана Ничева(координатор)
2.Билјана Петрова
3.Никола Гоџиров
Претседатели на стручните активи
1.Василка Витанова

Потпис на директорот:
______________________

Василево

Потпис на претседател на Училишен одбор:
__________________________

